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สอนนาค: ชีวิตพระ*

(คําสอนในพิธีอุปสมบท)

นาคทัง้สามไดนําผากาสาวพสัตรเขามา กลาวคาํขอบรรพชา  
คือขอบวชในพระพุทธศาสนา

การที่มาบวชนี้ก็ดวยศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีฉันทะ
ท่ีจะประพฤตปิฏบัิตติามหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา คอืการศกึษา
อบรมในพระธรรมวินัย

การที่มีศรัทธาและฉันทะนี้ นับวาเปนบุญเปนกุศลอยูในตัว
เองแลว เพราะจะเปนทุนเบื้องตนที่ดีในการที่จะเจริญงอกงามใน
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจาสืบตอไป

นอกจากนั้น การที่มาบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ ก็ยอมเปนไป
พรอมดวยน้ําใจเมตตา ความรักความปรารถนาดีของทานผูใหญ 
มีคุณพอ คุณแม เปนตน ท่ีทานไดตั้งใจสนับสนุน จึงเปนความ
พรอมใจกันโดยสมานฉันทะทุกฝาย ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหกําลังใจ 
ทําใหเอาใจใส ตั้งใจในการบวช และไดประโยชนจากการบวช

แตการที่จะใหการบวชสําเร็จประโยชนอยางแทจริงนั้น จะ
ตองมีความเขาใจในความหมายของการบวช
                                                                                                
* คําสอนของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตุโฺต) ในพิธอุีปสมบท ของนาคสุรเดช พรทวทีศัน
นาค ม.ล.โอรสั เทวกลุ และนาคจกัรพันธ มากเทพวงศ ณ อุโบสถวดัพระพิเรนทร ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๓๙ (บทคดัลอกจากแถบบนัทกึเสียง โดยความเอือ้เฟอของคณะคณุบบุผา
คณิตกุล เพ่ือพิมพในหนังสืออนุสรณ ๒๐ ป หลวงพอพระเมธีธรรมสาร วัดบานกราง 
๑๘ ส.ค. ๒๕๔๒)
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การบวชนี้เราเรียกกันวา “บรรพชา” แตบรรพชานั้นหมายถึง
การบวชเปนสามเณร ถาจะเปนพระภิกษุก็ตองมีการบวชอีกขั้น
ตอนหนึ่ง เรียกวา “อุปสมบท”

สําหรับการบวชในวันนี้ ผูท่ีมาสมัคร ตองการจะบวชเปน
พระภิกษุ เพราะฉะนั้นจึงจะสําเร็จไดดวยการอุปสมบท แตการที่
จะอุปสมบทเปนพระภิกษุได จะตองผานการบรรพชา คือบวชเปน
สามเณรกอน เปนขั้นตอนเบื้องตน

ความเปนมาของการบวช
บรรพชาหรือการบวชนั้น ตามความหมายทั่วไป มีมาแตเดิม

กอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือในหมูประชาชนนั้น มีบุคคลบาง
คนที่รูจักคิดพิจารณา มองเห็นชีวิตของหมูมนุษยในสังคมมีความ
เปนไปท้ังทางดีและทางราย บางครั้งสังคมก็มีความเสื่อม บางครั้ง
ก็มีความเจริญ ผันผวนปรวนแปรไปตางๆ ไมเที่ยงแทแนนอน หา
สาระและความสุขแทจริงไมได

การมีชีวิตอยูทามกลางสังคม นอกจากวุนวาย หาความสุข
จากความสงบไดยากแลว ก็มักไมเปดโอกาสแกการที่จะแสวงหา
ความเขาใจ และความรูจริงเกี่ยวกับชีวิต จึงมีคนบางคนในหมูชน
เหลานั้นปลีกตัวออกจากสังคม แลวออกไปอยูในที่หางไกลเพื่อจะ
ไดมีความสุขสงบ และมีเวลาคิดคนสิ่งตางๆ ไมถูกรบกวนดวยเรื่อง
วุนวายที่เกี่ยวกับคนอื่น

ดวยการปลีกตัวออกไปจากสังคมนั้น ก็จึงไดเกิดมีชีวิตแหง
การบวชขึ้นมา ผูท่ีออกบวชเหลานี้ก็ไปอยูตามปาตามเขา ในที่สงัด 
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เชนในถ้ํา แลวก็หาความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต ไปคิดคน
พิจารณา ตลอดจนหาความสงบของจิตใจ และไดมีความสุขจาก
สันติ อันเปนความสงบที่ปราศจากเรื่องวุนวายทางโลก

การแสวงหาความหมายของชีวิต และชีวิตที่มีความหมาย 
พรอมกับหาความสงบของจิตใจอยางนี้ ไดมีมาเปนพื้นฐาน จน
กระทั่งถึงสมัยที่เจาชายสิทธัตถะไดประสูติ

ตอนแรก เจาชายสิทธัตถะก็อยูทามกลางชีวิตในโลก โดย
ประทับอยูในวัง และวุนวายอยูกับเรื่องการหาความสุขจากวัตถุท่ี
เรียกวา กามสุข

แตตอมาก็ทรงเห็นวา การที่จะอยูตามๆ กันไปกับผูอื่น เกิด
มาแลวก็แก แลวก็เจ็บตายกันไป วนเวียนกันอยูแคน้ี โดยไมรูไม
เขาใจในความจริงของชีวิต ไมชวยใหเขาถึงชีวิตที่ดีงาม ตลอดจน
ความเปนอิสระของจิตใจ ในที่สุดพระองคไดทรงพิจารณาหาทาง
วา ทําอยางไรจึงจะสามารถเขาถึงความจริงและความดีงามน้ันได

การมีชีวิตอยูทามกลางความวุนวายในสังคมนั้น ไมอํานวย
โอกาส เพราะชีวิตการครองเรือนมีหวงกังวลรุงรัง วุนวายผูกรัดตัว
มาก อยางที่ทานกลาววา สมฺพาโธ ฆราวาโส แปลวา ชีวิตครอง
เรือนนี้คับแคบ

ทรงเห็นวา การออกบวชอยางนักบวชที่มีในยุคพทุธกาลสบื
ตอกนัมาแตสมยัโบราณนัน้ เปนทางออกทีด่ ี อพโฺภกาโส ปพฺพชฺชา 
การบรรพชานั้น เหมือนกับการออกมาสูท่ีโลงแจง ปลอดโปรง เปน
อิสระ คลองตัว ไปไหนไปได จึงตัดสินพระทัยสละชีวิตในวัง เสด็จ
ออกผนวช เรียกวาบรรพชา แลวก็เสด็จไปแสวงหาความรูความ
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เขาใจจากสํานักตางๆ และทรงประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของ
พวกนักบวชเหลานั้นทุกแบบ

พระองคทรงไปทดลองตามแนวทางปฏิบัติของนักบวชสมัย
น้ัน ในที่สุดก็ทรงเห็นวา ลัทธิของนักบวชเหลานั้น รวมทั้งฤาษี 
ดาบสตางๆ ไมเปนทางที่จะใหบรรลุความรูความเขาใจ เกิด
ปญญา ท่ีจะรูแจงความจริงและทําชีวิตจิตใจใหเปนอิสระหลุดพน
ได จึงทรงแสวงหาหนทางของพระองคเอง แลวก็ไดตรัสรูในวัน
เพ็ญเดือน ๖ เมื่อสองพันหารอยกวาปมาแลว ดังที่เราเรียกวันที่
พระพุทธเจาตรัสรูวาวันวิสาขบูชา

เมื่อพระองคตรัสรูแลว ก็ไดนําธรรมะมาสั่งสอนเผยแพรตอ
ไป ผูท่ีเห็นดวยและศรัทธาในคําสอนของพระองค เขาใจความจริง
ของชีวิต และเขาใจหลักความดีตางๆที่พัฒนาชีวิตใหถึงความสุข
ความเจรญิงอกงามทีแ่ทจริง กข็อมาประพฤตปิฏบัิตอิยูกบัพระองค 
โดยสละความเปนอยูทามกลางบานเรือน เรียกวาออกบวช

เมื่อมีผูมาขอบวชอยูกันมากขึ้น มีนิสัยใจคอความประพฤติ
ตางๆ กัน บางคนก็ทําสิ่งที่ไมเหมาะไมควร พระพุทธเจาก็ทรงจัด
ตั้งวางระเบียบวินัยขึ้น ทําใหชีวิตการบวชมีแบบแผนเฉพาะขึ้นมา
สําหรับพระพุทธศาสนา

ตามพระวินัยที่พระพุทธเจาจัดวางไวน้ัน ในขั้นตน ขอบวช
เปนสามเณรกอน เรียกวา บรรพชา ตอมาเมื่อมีคุณสมบัติพรอม
แลว จะบวชใหสมบูรณ จึงเขาที่ประชุมสงฆบวชเปนพระภิกษุ 
เรียกวา อุปสมบท

การบวชเปนสามเณร ท่ีเรียกวา บรรพชานั้น ไมจําเปนตองมี
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สงฆ มีแตพระอุปชฌายองคเดียวก็พอ แตถาจะบวชเปนพระภิกษุ 
คือจะอุปสมบท ตองมีสงฆประชุมพิจารณาใหมติความเห็นชอบ
รวมกัน

สําหรับวันนี้ ท้ังสามทานมีความประสงคจะอุปสมบทเปน
พระภิกษุ แตในขั้นตนนี้จะเขาสูการบรรพชา คือบวชเปนสามเณร
กอน เมื่อบวชเปนสามเณรเรียบรอยแลว จึงจะเขาสูการอุปสมบท
โดยมติของที่ประชุมสงฆอีกครั้งหนึ่ง

ความหมายของการบวช
การบวช คือ “บรรพชา” น้ัน แปลความหมายงายๆ วา เวน 

สละ ละไดท่ัวๆไป หมายความวา สละละสิ่งที่ไมดีไมงาม หรือบาป 
อกุศลตางๆ เปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนเอง เพราะวาอกุศล 
สิ่งไมดี หรือบาปตางๆนั้น ไมใชวาจะละไดงายๆ บางทีละภายนอก
แลว แตภายในยังละไมได ละทางกายแลวก็ยังติดอยูในใจ กวาจะ
ละทางใจไดตองฝกฝนพัฒนากันมาก การบวชนี้จึงถือวาเปนการ
ฝกฝนตนเอง คือการศึกษาในการที่จะพยายามละหรือขจัดกิเลส 
สิ่งเศราหมองจิต ความชั่วรายตางๆใหหมดไป

กิเลสตัวสําคัญที่เดนชัด อันจะพึงละ ก็คือความเห็นแกตัว ท่ี
ทําใหคนแสวงหาแตสิ่งเสพเครื่องบํารุงบําเรอตัวเอง หลงละเลิงมัว
เมาในกามหรืออามิสตางๆ และขมเหงรังแกแยงชิงเบียดเบียนกัน 
บรรพชาคือการบวช จึงมีความหมายดวยวา เปนการละเวนปลีก
ตัวออกไปจากการเบียดเบียน และปลีกตัวออกจากกาม ท้ังกิเลส
กามและวัตถุกาม
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อีกความหมายหนึ่งที่พวงมาดวยก็คือ สละเครื่องหวงกังวล
ภายนอก คือทรัพยสินเงินทอง วัตถุสิ่งของตางๆ ไมมีความผูกพัน
ยึดติดในสิ่งเหลานั้น ซ่ึงมีความหมายตอไปวา จะไดมีชีวิตที่เปน
อิสระ

เพราะฉะนั้น คําวา บวชน้ี จึงมีความหมายอีกอยางหนึ่งวา 
“ไปไดท่ัว” คือเปนอิสระ

ชีวิตของพระภิกษุน้ัน พระพุทธเจาทรงเปรียบไววาเหมือน
กับนกที่มีแตปกสองปก จะไปไหนเมื่อไรก็ไปได แตเมื่อมีภาระอะไร
ตางๆ ในกิจการของสงฆมากขึ้น อยางสมัยนี้จะเห็นวา ชักจะไป
ไหนไมคอยได จึงจะตองมีสติเตือนตนอยูเสมอวา อุดมคติของชีวิต
พระนั้นมุงสูความเปนอิสระ เพื่อจะไดทําหนาที่ของตนโดยไมตอง
มีความพะวักพะวงในสิ่งตางๆ

ท้ังหมดนี้เปนความหมายตามรูปศัพท แตโยงมาหาสาระ
ดวย

สวนคําวา “อุปสมบท” แปลวา การเขาถึงภาวะที่สูงขึ้นไป 
คือเขาสูชีวิตในชุมชนของพระภิกษุ โดยมีการบวชที่สมบูรณ คือผู
บรรพชาแลวที่ไดรับมติเห็นชอบจากสงฆอีกชั้นหนึ่ง

เมื่อบวชแลว ก็ไมใชเสร็จแคน้ันแลวมาอยูเฉยๆ แตการบวช
เปนการเริ่มตนเทานั้น จะตองเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อบรรลุผลท่ี
เปนจุดหมายของการบวชตอไป

การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ตองมีการ “เรียน” คือศึกษา 
ฝกหัดพัฒนาชีวิตของเรา ท้ังกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหดี ให
ประณีต ใหเจริญงอกงามยิ่งๆ ข้ึนไป จนกวาจะละบาปอกุศลได
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หมด และเจริญกุศลใหเต็มท่ี หลุดพนจากกิเลสและปวงทุกข มี
ชีวิตจิตใจท่ีบริสุทธิ์ผองใส เปนอิสระ สงบสุขอยางแทจริง

เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา “บวชเรียน” หมายความวา บวชเพื่อ
เรียน หรือวาการบวชก็คือชีวิตแหงการเรียน

“เรียน” เปนคําไทยงายๆ หมายถึงการเรียนรูศึกษาฝกหัด
พัฒนาใหชีวิตทุกดานดีข้ึน อยางที่พูดแลวขางตน ตรงกับท่ีภาษา
พระเรียกวา “สิกขา”

สาระสําคัญของการบวชทั้งหมดก็อยูท่ีการศึกษาอบรมที่
ทางพระเรียกวา สิกขานี่แหละ

วัตถุประสงคของการบวช
การบวชแตเดิมมีความหมายอยางที่พูดมานั้น แตตอมาไดมี

วิวัฒนาการทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมไทย ซ่ึงเปนเรื่องของ
วัฒนธรรมของเรา ทําใหการบวชมีความหมายใหมเพิ่มข้ึนในแง
ของวัฒนธรรมไทยดวย

เนื้อหาสาระแตเดิมของการบวช ก็คือเรื่องของการศึกษา
อบรมฝกหัดขัดเกลา ทําใหเปนคนที่ดี มีคุณสมบัติตางๆ เจริญงอก
งามขึ้น จนเปนคนที่สมบูรณ

คนไทยแตอดีตไดเห็นประโยชนของการบวช ก็จึงคิดวาถึง
แมจะไมบวชอยูตลอดไป แมแตจะบวชชั่วคราวระยะหนึ่ง ก็เปน
ประโยชน ท่ีจะชวยขัดเกลาใหชีวิตเจริญงอกงามขึ้น ยิ่งเปนผูท่ีจะ
อยูรับผิดชอบสังคมตอไป ถาเปนคนไมไดฝกหัดขัดเกลา ไมพัฒนา
ตนเองแลว ก็จะไมสามารถรับผิดชอบสังคม ไมสามารถไปสราง
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สรรคสังคมได แตอาจจะไปกอปญหาแกสังคมดวยซ้ํา ถาเขาไดมา
บวช มีการศึกษาอบรมแลว เปนคนดี มีปญญา มีจิตใจงอกงาม ก็
จะไปชวยรับผิดชอบสรางสรรคสังคมได

ตอมากเ็ลยเกดิเปนวฒันธรรมประเพณข้ึีนมาวา ในสงัคมไทย
น้ี กุลบุตรถามีโอกาสก็ควรจะบวชอยางนอยระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
จะไดศึกษาอบรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา

เวลานี้การบวชในสังคมไทย ไดมีความหมายหลายประการ
ดวยกัน อาจสรุปไดเปน ๔ อยาง คือ

ประการที่ ๑ เปนการทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน หมาย
ความวา พทุธศาสนกิชนนัน้ อยากจะชวยกนัรกัษาพระพทุธศาสนา
โดยรกัษาพระธรรมวนัิยใหเจรญิมัน่คง เพราะวาถาพระพทุธศาสนา
คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจายังดํารงอยู ก็จะเปนประโยชนแก
คนทั้งหลาย ชวยใหเขามีชีวิตที่ดีงาม และสังคมที่รมเย็นเปนสุข

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือ การบวชเขาไป
เรียนรูพระธรรมวินัย และรักษาถายทอดคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาตอกันไป เรียกวา สืบตออายุพระพุทธศาสนา

ยิ่งกวานั้น เมื่อเรียนรูแลวประพฤติตาม คือดําเนินชีวิตของ
เราตามธรรม ก็เทากับเอาพระศาสนาเขามาไวในชีวิตของเรา หรือ
เอาตัวเราเปนที่รักษาพระพุทธศาสนา ถาทําไดอยางนี้ ตราบใดที่
ชาวพุทธแตละคนยังมีชีวิตอยู พระพุทธศาสนาก็ยังอยู อยางนี้
แหละเรียกวา การบวชเปนการทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชน

ประการที่ ๒ เปนการทําหนาที่ของคนไทย หมายความวา 
พระพุทธศาสนาเขามาอยูในสังคมไทย และไดกลายเปนมรดกของ
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ชนชาติไทย คนไทยไดเห็นวาพระพุทธศาสนาเปนทรัพยสมบัติท่ีมี
คาสูงสุดของประเทศชาติและสังคมของเรา เพราะวาเมื่อพระพุทธ
ศาสนาเขามาแลว ก็ใหหลักธรรมคําสอน ทําใหคนประพฤติดีงาม 
เปนหลักใหแกสังคม ทําใหสังคมอยูกันไดดวยสันติสุข มีการเบียด
เบียนกันนอยลง ถามีคนดีมากกวาคนชั่ว สังคมนี้ก็อยูได พระพุทธ
ศาสนาไดชวยใหคนมากมายกลายเปนคนดีข้ึนมา

นอกจากชวยในทางคณุธรรมความดงีาม ทางความประพฤติ
และทางจิตใจแลว ก็ยังมีประโยชนเปนรากฐานของวัฒนธรรมของ
เราดวย แมแตภาษาของเราก็มาจากภาษาบาลี ตลอดจนภาษา
สันสกฤตมากมาย ดนตรีและศิลปะตางๆ ก็มาจากวัดวาอาราม  
สิ่งทั้งหลายที่เปนเครื่องหมายของความเจริญงอกงามของสังคมนี้ 
มาจากรากฐานทางพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกิน

ดวยเหตุผลท่ีวามานั้น เราจึงเห็นวา พระพุทธศาสนาเปน
สมบัติประจําชาติของเรา ท่ีคนไทยควรชวยกันรักษาสืบตอไว การ
บวชนี้เปนการชวยรักษาพระพุทธศาสนาที่เปนทรัพยสมบัติของ
ชาติ เราก็เลยตกลงวา ใหคนไทยไดมีโอกาสมาบวช จะไดชวยกัน
รักษาทรัพยสมบัติของชาติไทยใหยั่งยืนตอไป น้ันเปนความหมาย
ประการที่สองของการบวช คือการทําหนาที่ของคนไทย

ประการที่ ๓ เปนการสนองพระคุณของบิดามารดา ดังที่เรา
ถือกันมาเปนประเพณีวา ถาใครไดบวชลูกแลว ก็ไดบุญไดกุศล
มาก ชวยใหพอแมไดเกาะชายผาเหลืองไปสวรรค ตลอดจนไดเปน
ญาติของพระศาสนา การบวชก็เลยมีความหมายเปนการตอบ
แทนคุณของบิดามารดา
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บวชใหพอแมไดเปนญาติของพระศาสนา
ทําไมจึงถือวา การบวชเปนการตอบแทนคุณของบิดามารดา 

และทําใหบิดามารดาเปนญาติของพระศาสนา เรื่องนี้เปนคติท่ีเกิด
ข้ึนตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช

พระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยผูยิ่งใหญท่ีสุด ในประวัติ
ศาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตสองพันกวาปมาแลว เพราะไดทรงสง
พระสงฆออกมาเผยแผพระศาสนาจนถึงประเทศไทยเราดวย

พระเจาอโศกมหาราชไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปน
อยางมาก ครั้งหนึ่งไดตรัสถามพระเถระผูใหญวา ท่ีโยมไดอุปถัมภ
บํารุงพระศาสนามามากมายนี้ ก็อยากไดเปนญาติกับพระศาสนา 
และไดเปนญาติของพระพุทธเจา เทาที่โยมไดอุปถัมภบํารุงพระ
พุทธศาสนามามากมายนี้ โยมไดเปนญาติของพระศาสนาหรือยัง

พระเถระก็ทูลตอบไปวา ยัง พระเจาอโศกมหาราชก็ตรัสถาม
ตอไปอีกวา จะทําอยางไร โยมไดบํารุงพระศาสนาไปแลวไมรูเทาไร 
หมดเงินทองไปมากมาย ก็ยังไมไดเปนญาติของพระศาสนา ทํา
อยางไรถึงจะเปนได

พระเถระทลูตอบวา ถาใครไดมลีกูมาบวชในพระพทุธศาสนา
จะเปนลูกชายหรือลูกหญิงก็ตาม ก็ไดเปนญาติของพระศาสนา

สมัยนั้นยังมีภิกษุณีอยู พอดีพระเจาอโศกมีโอรสธิดาอยู ๒ 
องคท่ีอยากจะบวชอยูแลว ก็เลยอาสาบวชใหพระราชบิดา เพื่อจะ
ไดเปนญาตกิบัพระศาสนา คอื เจาชายมหนิทกบัเจาหญงิสงัฆมติตา
ท้ังสององค ก็เลยผนวชเปนพระภิกษุ และพระภิกษุณี แลวก็ทํา
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หนาที่สืบตอพระพุทธศาสนา
พระมหินทเถระไดมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา

ทวีป สวนพระสังฆมิตตาเถรี ก็ไดนําเอาพระภิกษุณีสงฆมาตั้งใน
ศรีลังกา และนําเอากิ่งพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่น่ันดวย ทําใหพระ
พุทธศาสนาเจริญสืบตอมา ก็เลยถือคติกันวา ใครบวชลูก ก็ไดเปน
ญาติกับพระศาสนา น้ีเปนความหมายแบบประเพณี

การบวชทดแทนคุณพอแมน้ี ถามองความหมายใหลึกซึ้งลง
ไป ก็เปนเรื่องความเปนจริงของชีวิตจิตใจ กลาวคือ ตามธรรมดา
พอแมยอมรักลูก สุดยอดของความรักก็คือรักลูก เมื่อรักลูกก็อยาก
ใหลูกไดดีมีความสุข ถาลูกไดดีมีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย 
แตในทางตรงกันขาม ถาลูกไมดี ไมมีความสุข พอแมก็มีความ
ทุกขมาก และถาทุกขเพราะลูก ก็จะทุกขท่ีสุด เปนทุกขอยางใหญ
หลวง

เพราะฉะนั้น เมื่อพอแมหวังดี จึงคิดวาทําอยางไรจะใหลูกมี
ความสุข การที่ลูกจะไดดีมีความสุขก็คือลูกจะตองมีการศึกษา ได
รับการฝกอบรมอยางดี ไมใชเปนอยูดีและประพฤติตัวดีเฉพาะ
ปจจุบันเทานั้น แตหมายถึงอนาคตภายหนาดวย เพราะในกาล
ขางหนาพอแมจะไมไดอยูกับลูกตลอดไป แลวลูกจะเปนอยางไร 
พอแมก็เปนกังวลในเรื่องอนาคตของลูกวา ตอไปขางหนา ลูกจะ
เปนคนดี มีความสุข มีความสําเร็จ จะดํารงชีวิตอยูในโลกไดดีหรือ
ไม จะรักษาวงศตระกูลไดหรือไม สารพัดจะคิดไป น่ีเปนขอกังวล
ของพอแมท้ังหลาย รวมความวา ความอยากใหลูกเปนคนดีมี
ความสุขนี่ อยูในจิตใจของพอแมตลอดเวลา
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ทีน้ีพระศาสนามาชวยใหการศึกษาอบรม อยางนอยในเวลา
ท่ีสําคัญที่สุดคือในวัยกําลังหนุมคะนอง ในสมัยโบราณนั้นก็เปน
ธรรมดาคนหนุมๆ ยอมชอบไปโนนไปนี่ และคบเพื่อนมากมาย แต
ละวันๆ น่ีพอแมยอมเปนหวงลูก โดยเฉพาะลูกผูชายวัยคะนอง 
เมื่อไปโนนไปนี่ พอแมก็หวงเปนกังวล มักตั้งตาคอย ไมคอยสบาย
ใจ คิดวาลูกจะไปมีเรื่องกับใครที่ไหนหรือเปลา จะทําดีทําถูกตอง
หรือเปลา อะไรตออะไร จนกวาลูกกลับมาบานทีจึงโลงใจ

พอแมจึงคิดนักวา ทําอยางไรจะใหมีหลักประกันวาลูกจะ
เปนคนดี รับผิดชอบชีวิตตนเองได รับผิดชอบครอบครัวได และรับ
ผิดชอบสังคมได

เมื่อมีการบวช พอลูกบวชแลว เปนพระอยูในวัด ครองผา
เหลือง มีวินัย มีศีล เปนกรอบ พอไดบวชเทานั้น พอแมก็สบายใจ
วา คราวนี้ไมตองเปนหวงแลว ลูกอยูท่ีวัด ไมไดประพฤติเสียหาย 
ไมไปเที่ยววุนวายที่ไหน จิตใจพอแมก็สงบ หายวุนวาย คลาย
กังวล

เพราะฉะนั้นการบวชจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหจิตใจของพอ
แมมีความสุข แตไมใชแคน้ัน พอแมยังมีความปลาบปลื้มใจ ดวย
ความหวังวาเมื่อลูกไดเขาไปอยูในวัด ไดศึกษาอบรมในพระธรรม
วินัยแลว ตอไปก็จะเปนคนดี จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได จะ
รับผิดชอบครอบครัวและสังคมได แลวเกิดความมั่นใจ พอแมก็จะ
มีความสุขเพิ่มข้ึนอีก

นอกจากนั้น ขณะที่ลูกไปเปนพระอยูท่ีวัดนั้น ยังมีผลตามมา
อีก คือตามปกติพอแมวุนวายกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ บางทีก็ไมมี
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เวลาเขาวัด ไมมีเวลาแมแตจะนึกถึงพระ หรือนึกถึงวัด แตพอลูก
บวชแลว นึกถึงลูกเมื่อไร ก็เทากับนึกถึงพระดวย เมื่อนึกถึงพระ ก็
นึกถึงวัด นึกถึงพระศาสนา จึงเทากับวาลูกไดชวยโนมนอมจิตใจ
ของพอแมเขามาสูพระศาสนา และมาสูคําสอนของพระพุทธเจา 
คือเขามาสูธรรมะ

เพราะฉะนั้น เมื่อลูกเขามาบวช จึงเทากับจูงพอแมเขามาสู
พระศาสนาดวย เริ่มตั้งแตทําใหจิตใจของพอแมเขามาใกลชิดพระ
ศาสนามากขึ้น ตลอดจนมีโอกาสไปวัดมากขึ้น เพราะจะไปหาพระ
ลูกของตัวเองก็ตองไปที่วัด เมื่อไปวัดก็ไดไปพบพระ บางทีก็ไดมี
โอกาสฟงธรรมะ และไดเรียนรูธรรมะไปดวย น้ีแหละจึงเปนทางที่
ชวยใหพอแมไดใกลชิดพระศาสนา เรียกวาเปนญาติของพระ
ศาสนาอยางแทจริง

บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
ลูกที่มีความรูความเขาใจดี เมื่อมาบวชแลว ตัวเองไดเห็น

คุณคาของพระศาสนา เมื่อมองเห็นคุณคาของธรรมะแลวก็นํา
ธรรมะนั้นไปเผยแผใหแกพอแมญาติพี่นองของตน ทําใหความดี
งามแผขยายออกไป ชวยใหจิตใจของพอแมและญาติมิตรรมเย็น
เปนสุขดวย และถาตนเองสามารถนําเอาธรรมะที่ไดศึกษาปฏิบัติ
ไปใชประโยชนทําตัวเองใหดีดวย และไปชวยแนะนําสั่งสอนผูอื่น
ใหดีงามมีความสุข ก็จะชวยใหพอแมยิ่งมีความสุขความเจริญงอก
งามยิ่งขึ้นไปอีก

การตอบแทนบุญคุณของพอแมน้ัน เบื้องตนที่สุดก็ถือกันวา 
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หมายถึงการเลี้ยงดูบํารุงทานในดานรางกาย เชนดวยอาหาร และ
ปจจัยสี่อื่นๆ แตสาระสําคัญก็คือจะทําอยางไรใหทานมีความสุข 
โดยเฉพาะทําใหทานมีความสุขใจ เมื่อทําใหพอแมมีความสุขใจได
แลว ก็เปนการตอบแทนคุณพอแมอยางดีท่ีสุด เพราะถาลูกทําให
พอแมเดือดรอนใจมีความทุกข เชนมีความกลุมกังวล เรารอนใจ 
ทุกขใจ หรือหนักใจเพราะลูก ก็แสดงวาเราไดเบียดเบียนทาน แต
ถาเราทําใหทานมีความสุขมีความมั่นใจได ทําใหทานอิ่มใจมีปติ
สุขได ก็จะเปนการตอบแทนคุณของทานอยางลึกซึ้งทีเดียว

ยังมีการตอบแทนพระคุณที่ยิ่งกวานั้นอีก คือวา ถาทานยัง
ไมรูจักธรรมะ เชนถาทานเปนคนไมมีศรัทธา เราก็ชักจูงใหทานมี
ศรัทธา ถาทานเปนคนประพฤติไมดี ก็ชักจูงใหทานตั้งอยูในศีล ถา
พอแมไมมีความรูความเขาใจอะไร เราก็ชักจูงใหทานมีความรู
ความเขาใจในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาและความรูท่ีดีงาม
อื่นๆ ถาพอแมไมมีความเสียสละ เปนคนเอาแตตัว ไมมีความเอื้อ
เฟอเผื่อแผ ไมมีนํ้าใจ ก็ชักจูงใหพอแมเปนคนเสียสละมีนํ้าใจ
บําเพ็ญประโยชนมากขึ้น ถาพอแมไมมีปญญา ก็ชักจูงใหทานมี
ปญญามากขึ้น อยางนี้ทานเรียกวา เปนการตอบแทนพระคุณ
อยางสูงสุด ดียิ่งกวาตอบแทนดวยวัตถุสิ่งของอื่นๆ

การตอบแทนดวยวัตถุสิ่งของ เปนของภายนอก ไมใชเนื้อหา
สาระแทจริง ไมเขาไปถึงเนื้อแทของจิตใจ และไมทําใหชีวิตดีงาม
ประเสริฐ แตถาเราชักจูงใหพอแมเขาสูธรรมะได ใหทานเปนคนดี
งามมีปญญาได น่ันก็คือทําใหทานไดสิ่งที่มีคาเปนสาระของชีวิต 
จึงถือวาเปนการตอบแทนพระคุณอยางสูงสุด
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แตอยางนอยเมื่อมาบวช เราตั้งใจประพฤติใหดีท่ีสุด ใหคุณ
พอคุณแมระลึกถึงเราแลวก็เกิดความอิ่มใจมีความสุข พอนึกถึงลูก
บวชเปนพระอยูท่ีวัด รูวาลูกตั้งใจศึกษาธรรมวินัย อยูในศีล
ประพฤติดีงาม พอระลึกถึงลูก ระลึกถึงพระศาสนา จิตใจก็เอิบอิ่ม 
มีความสุข พอเห็นลูกหมผาเหลืองสํารวมเรียบรอย มาบิณฑบาต 
จิตใจพอแมก็ไดปติ มีความอิ่มใจอีก เห็นลูกเมื่อไร ระลึกถึงลูก
เมื่อไร ก็มีความสุขเมื่อน้ัน น้ีแหละถือวาตอบแทนคุณของพอแม
อยางดีท่ีสุด กวาลูกจะสึก ก็ชวยใหโยมพอแมมีความสุขมากมาย
ไมรูเทาไร

อยางนอยในระยะเวลาที่บวช ๓ เดือนนี้ เรามาตั้งใจวาจะ
ชวยรักษาจิตใจของโยมพอโยมแมใหมีความสุขตลอดเวลา ตั้งใจ
วาใหทานไดความสุขจากเราตลอดสามเดือนนี้ เพียงแคน้ีก็คุมคา

เมื่อทําใหพอแมมีจิตใจที่เปนสุข ก็ทําใหทานเจริญงอกงาม
ข้ึนในทางบุญกุศล และทําใหทานมั่นใจตอลูกวา ลูกจะประพฤติ
ปฏิบัติดี มีการศึกษาอบรมแลวจะมีชีวิตที่ดีงามตอไปในอนาคต 
ถาทําไดอยางนี้พอแมจะหายหวงหายกังวล มีความสุขอยาง
บริบูรณทีเดียว

สรุปวา ลูกตอบแทนพระคุณพอแมได ๓ ระดับ คือ
๑. เลี้ยงดูชวยเหลือทานทางดานรางกาย
๒. บํารุงรักษาใจของทานใหเอิบอิ่มเปนสุข
๓. ชักจูงใหทานเจริญสูงขึ้นไปในธรรม มีความดีงามและ

ปญญามากขึ้น
ท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการตอบแทนคุณบิดามารดาดวยการ
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บวชของตนเอง
ประการที่ ๔ เปนการศึกษาฝกอบรมพัฒนาตนเอง พอถึงขอ

สุดทาย จุดหมายของการบวชก็มาอยูท่ีตัวเอง คือเปนการพัฒนา
ชีวิต ท้ังในดานความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา ท้ังใน
ดานจิตใจท่ีจะมีความดีงามเขมแข็งมั่นคงเปนสุข และในดาน
ปญญาคือความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตรงตามเปนจริง

ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายขอท่ี ๔ น้ี คือการ
ศึกษาอบรมตนเองแลว จุดหมาย ๓ ขอตนก็สําเร็จดวย เพราะวา
ในที่สุดแลว จุดหมายทั้ง ๔ ประการก็มารวมท่ีจุดเดียวกัน คือท่ี
สิกขาคือการศึกษาของตนเอง

เมื่อตนเองประพฤติปฏิบัติดี ตั้งใจเรียนรูฝกหัดอบรมในพระ
ธรรมวินัย เจริญในศีล สมาธิ ปญญา ผลแกพอแมก็ไดดวย ผลแก
สังคมไทยก็ไดดวย ผลแกพระพุทธศาสนาก็ไดดวย พรอมกันหมด

เพราะฉะนั้นจึงอยูท่ีตนเองจะตองตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เมื่อ
บวชแลวก็พยายามใหไดประโยชนสูงสุดจากการบวชในครั้งนี้ ดวย
ความไมประมาท ตั้งใจที่จะเรียนรูฝกหัดพัฒนา ทํากิจวัตรให
สมบูรณ ดวยกําลังใจท่ีตั้งไวอยางดีน้ี จะเปนฐานที่ทําใหการบวช
ของตนมีผลอยางที่ทานเรียกวาเปนกําไรอยางแทจริง

การฝกศึกษาเปนหนาที่ตามธรรมชาติของมนุษย
ไดบอกแลววา การบวชนี้เพื่อการศึกษาอบรม จึงเรียกวา

บวชเรียน ถาบวชแลวตั้งใจเรียน คือฝกอบรมตนใหเจริญในศีล 
สมาธิ ปญญา ก็จะทําใหบรรลุจุดหมายของการบวชครบหมดทั้ง 
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๔ ประการ
บัดนี้ จึงจะตองทําความเขาใจกันในเรื่อง “สิกขา” หรือการ

ศึกษาน้ี ใหเปนแนวทางที่จะปฏิบัติตอไป
สิกขา แปลเปนภาษาไทยวา ศึกษา  ท่ีจริงศึกษาเองก็เปนคํา

ท่ีมาจากภาษาสันสกฤตวา ศิกฺษา สามคํานี้ความหมายเดียวกัน 
คือ สิกฺขาเปนบาลี ศิกฺษาเปนสันสกฤต แลวก็ศึกษาเปนคําไทยที่
แผลงจากสันสกฤตมา

สิกขา คือการศึกษา หมายถึงการเรียนรู และการฝกฝน
พัฒนา

พระพุทธศาสนาถือหลัก “สิกขา” ตามธรรมชาติของมนุษย
เรานี่เอง หมายความวา มนุษยเรานี้ทานเรียกวาเปนสัตวท่ีตองฝก 
และก็ฝกไดดวย คือชีวิตของมนุษยท่ีเปนอยูน้ีเปนชีวิตที่ไดมาดวย
การเรียนรูและฝกหัดพัฒนา ไมใชเปนอยูเพียงดวยสัญชาตญาณ 
ตางจากสัตวท้ังหลายอื่น ซ่ึงโดยสวนใหญจะอยูดวยสัญชาตญาณ
เทานั้น มันมีการเรียนรูเพียงนิดหนอย เกิดมาไมนานเทาไร ก็หากิน
เปนอยูเองได แตมันก็อยูแคสัญชาตญาณไปจนตาย ฝกหัดไดนอย

สวนมนุษยน้ันสัญชาตญาณไมพอ เราอาศัยสัญชาตญาณ
ไดนอยอยางยิ่ง ความรูท่ีเราจะใชในการเปนอยูหรือดําเนินชีวิตนั้น 
ตองเรียนรูเอา ตองฝกตองหัดเอา

เพราะฉะนั้น มนุษยจึงตองอาศัยผูอื่น เชน พอ แมเลี้ยงดู 
เปนเวลายาวนาน เกิดมาแลวอยูเปนเดือนเปนป แมแตสิบปก็ยัง
อยูดวยตนเองไมรอด ตองอาศัยพอแมคอยอุมชูเลี้ยงดูดวย
ประการตางๆ จึงจะสามารถอยูรอดได
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ในระหวางที่พอแมและผูอื่นเลี้ยงดูอยูน้ัน ตนเองก็ตองเรียนรู
ทุกอยาง ฝกหัดทุกอยาง โดยที่พอแมเปนตนนั้น คอยแนะนําหรือ
ถายทอดความรูให แมแตจะรับประทานอาหาร แมแตขับถาย แม
แตน่ัง-นอน-ยืน ก็ตองเรียนรู ตองฝกตองหัดพัฒนาข้ึน ตอมาก็หัด
พูด หัดเดิน แลวจึงสามารถดําเนินชีวิตอยูได

รวมความวา การดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน ไมไดมาเปลาๆ 
ตองเรียนรูฝกหัดพัฒนา คือ สิกขา จึงพูดสั้นๆวา ชีวิตที่จะเปนอยูดี
น้ัน ไดมาดวยสิกขา คือการศึกษาฝกหัดเรียนรู ถาเราไมหยุดการ
ศึกษา เราก็จะทําชีวิตใหดีงามประเสริฐยิ่งขึ้นไดไมมีท่ีสิ้นสุด

เพราะฉะนั้น มนุษยซ่ึงเปนสัตวท่ีตองฝกนี้ จึงมีแงดีท่ีวาเปน
สัตวท่ีฝกไดดวย สวนสัตวชนิดอื่นนั้น เขาอาศัยสัญชาตญาณอยู
ไดจริง แตเขาก็ฝกใหมากกวานั้นไมได เขาฝกไดเพียงเล็กนอย หรือ
ใหมนุษยฝกให แลวมนุษยก็เอามาใชงาน หรือเอามาเลนละคร
สัตว แตเสร็จแลวเขาก็อยูดวยสัญชาตญาณตอไป เกิดมาอยางไรก็
ตายไปอยางนั้น ไมเหมือนมนุษยท่ีเปนสัตวฝกได พอฝกแลวก็เปน
อยางที่ฝกไดทุกอยาง คิดได พูดได ทําได มากมายสุดพรรณนา

ในทางวัตถุภายนอก มนุษยก็ฝกศึกษาเรียนรูจนกระทั่ง
สามารถสรางสรรคโลกนี้ใหเจริญกาวหนา มีเทคโนโลยีตางๆ อยาง
ท่ีมองเห็นกันนี้ ทําใหโลกเจริญดวยวัฒนธรรม มีอารยธรรม

ในทางจิตใจก็เชนเดียวกัน มนุษยก็สามารถเรียนรูปฏิบัติฝก
ฝนตนเองใหมีคุณธรรม มีจิตใจท่ีดีงาม สูงสงประเสริฐ จนกระทั่ง
เปนพระพุทธเจาผูมีพระทัยสะอาดบริสุทธิ์ ประกอบดวยพระมหา
กรุณา
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แตท่ีสําคัญที่สุด เปนความประเสริฐเลิศล้ําของมนุษย ก็คือ 
ในทางปญญา ท่ีพัฒนาจนตรัสรู เขาถึงความจริงของธรรมชาติ 
มองเห็นสัจธรรมแทจริง

ฉะนั้น มนุษยจึงเปนสัตวประเสริฐ คือประเสริฐดวยการฝก 
ดวยการศึกษา ดวยการเรียนรูสิ่งตางๆ ถามนุษยตั้งใจปฏิบัติตาม
ธรรมชาติของตนที่เปนสัตวผูฝกได ก็จะเปนผูท่ีประเสริฐอยางยิ่ง

ตอนแรกเมื่อเกิดมาใหมๆ ยังไมไดฝก มนุษยสูสัตวเดรัจฉาน
ท้ังหลายไมได แตพอไดฝกก็จะเกงขึ้นดีข้ึนจนกระทั่งในที่สุดจะ
ประเสริฐ แมแตยิ่งกวาเทวดา หรือยิ่งกวาพระพรหม ตอนแรก
มนุษยไปกราบไหวเทวดา บูชาพระพรหมกนั แตถามนษุยฝกตนเอง
พัฒนาตนใหดีแลว เทวดาและพรหมกลับมากราบไหวมนุษย

ทุกคนจึงควรระลึกไวเสมอ ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถือวา 
ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการเรียนรูฝกหัดพัฒนาตนเองที่
เรียกวา สิกขานี้ ถาเราไมหยุด ก็จะสิกขาไดจนกระทั่งเปนพระพุทธ
เจา เพราะพระพุทธเจากอนโนนก็เปนมนุษยสามัญ แตดวยสิกขา 
คือการศึกษาเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนนี้ จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา

เมื่อพระพุทธศาสนาถือหลักการวา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก 
และฝกได ซ่ึงจะเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก และเมื่อฝกแลวก็
เลิศประเสริฐสุดยิ่งกวาแมแตเทพเทวาประดาพรหม อยางที่พูดมา
น้ี จึงเปนหลักการที่ทําใหมนุษยมีกําลังใจที่จะฝกฝนพัฒนาตน แต
ขอสําคัญก็คือ จะตองตั้งใจเพียรพยายามและไมประมาทในการ
เรียนรูฝกหัดพัฒนาตนเรื่อยไปไมหยุดยั้ง
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ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ เพื่อนาํเราในการศึกษา
การบวชนี้ วัตถุประสงคสําคัญก็เพื่อ”สิกขา” คือการศึกษานี้

เอง เราตองเอาพระพุทธเจามาเปนตนแบบวา พระองคไดเรียนรู
ฝกหัดพัฒนาพระองคจนกระทั่งไดเปนพระพุทธเจา เราก็จะมา
เรียนรูวิธีการที่พระองคไดใชปฏิบัติมา แลวเราจะปฏิบัติตาม เพื่อ
เราจะไดเขาถึงชีวิตที่ดีงาม เปนผูประเสริฐเชนเดียวกับพระองค

เพราะเหตุน้ีแหละ ชาวพุทธเบื้องตนจึงตองถือเอาพระพุทธ-
เจาเปนสรณะ คือเปนที่พึ่งที่ระลึก การเปนที่พึ่งที่ระลึกก็คือเปน
เครื่องเตือนใจเราใหระลึกถึงตัวเองวา พระพุทธเจาของเรานี้เดิมที
พระองคก็เปนมนุษยสามัญคนหนึ่ง แตบัดนี้พระองคไดบรรลุผล
สําเร็จในการเรียนรูฝกหัดพัฒนาตนเอง ไดเปนบุคคลผูประเสริฐ 
เรียกวาพระพุทธเจา เราก็เปนมนุษยเชนเดียวกัน เราก็มีศักยภาพ 
มีความสามารถที่จะฝกนี้อยู เมื่อระลึกอยางนี้เราก็จะเกิดความเชื่อ
มั่นในศักยภาพของความเปนมนุษย

เมื่อเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษยท่ีเปนสัตวท่ีฝกไดแลว ก็
จะเกิดกําลังใจขึ้น ตอจากนั้นก็เกิดความสํานึกตระหนักในหนาที่
ของตน วาเราจะตองตั้งใจฝกฝนพัฒนาชีวิตของเรา เพราะวาชีวิต
มนุษยท่ีจะอยูดีและเจริญงอกงามจนประเสริฐไดน้ัน ไมมีทางที่จะ
ไดมาเปลาๆ เราจะตองเรียนรูฝกหัดพัฒนาตนอยางแนนอน แลวก็
ตั้งใจ “สิกขา” ฝกหัดพัฒนาไป

นอกจากนั้น การฝกการปฏิบัติ การบําเพ็ญความดีงาม
ตางๆ น้ี ตองใชความเพียรพยายาม เมื่อพบความยากลําบาก ถา
จิตใจออนแออยู บางทีก็เกิดความทอถอย หรือทอแทข้ึนมา ถาเปน
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อยางนั้นเราก็นึกถึงพระพุทธเจา วาพระองคไดบําเพ็ญบารมีมาจน
สําเร็จอยางนี้ไดดวยความเพียรพยายามอยางจริงจัง พระพุทธเจา
มีความเขมแข็ง มุงมั่นเด็ดเดี่ยวไมทอถอย  เราก็จะตองเขมแข็งไม
ทอถอยเชนเดียวกับพระองค เมื่อนึกถึงพระพุทธเจาแลวก็เกิด
กําลังใจ เดินหนาตอไป การระลึกถึงพระพุทธเจา จึงทําใหเกิด
กําลังใจที่จะกาวสูงยิ่งขึ้น

ตอจากนั้นก็ไดแบบอยางจากพระองควา เมื่อพระพุทธเจา
เพียรบําเพ็ญบารมีน้ัน พระองคตองลองผิดลองถูกมามาก เพราะ
ไมมีใครเปนตนแบบ ไมมีใครเปนตัวอยางให พระองคตองเรียนรู
ฝกหัดดวยพระองคเอง ยากยิ่งนักกวาจะสําเร็จ เมื่อพระองคได
ผานประสบการณมาแลว ก็เอามาถายทอดใหพวกเรา พวกเราได
ตัวอยางจากพระองคแลว ก็เทากับมีวิธีลัด ท่ีปฏิบัติไดทันที ไมตอง
ไปลองผิดลองถูกอยางพระองค

น่ีคือการปฏิบัติท่ีเรียกวา “ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ” คือถือ
เอาพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ตามความหมายที่กลาวมา รวม ๔ อยาง
คือ

๑. ทําใหเราเกิดความมั่นใจในความเปนสัตวท่ีฝกไดของตน
๒. สํานึกในหนาที่ท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเอง
๓. เกิดกําลังใจในการที่จะปฏิบัติเชนนั้น และ
๔. ไดพระองคเปนแบบอยาง พรอมท้ังวธิปีฏบัิตท่ีิประทานไว
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พระพุทธเจานาํเราเขาถึงธรรม และเขารวมสังฆะ
การที่จะฝกฝนปฏิบัติตามอยางพระพุทธเจานั้น เราก็ตองรู

ดวยวา การที่พระองคจะสําเร็จเปนพระพุทธเจา ก็ดวยการเขาถึง
ความจริงในธรรมชาติ

เรื่องของความจริงในธรรมชาติ มีหลักเบื้องตนวา สิ่งทั้ง
หลายทั้งปวงเปนไปตามธรรม คือเปนไปตามเหตุปจจัย เราจะตอง
รูเขาใจความจริงนั้น จึงจะพัฒนาตนได เพราะการที่จะพัฒนาตน
เองใหสําเร็จ เราก็ตองปฏิบัติตามหลักความจริงนั่นแหละ

ชีวิตของเราก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เราจะใหชีวิตของ
เราดีงามขึ้นไป เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความเปนไป
ตามเหตุปจจัยที่เรียกวา กฎธรรมชาติน้ัน เมื่อเราปฏิบัติไดถูกตอง 
ชีวิตของเราก็จะดีงาม หมายความวา เมื่อเราทําเหตุปจจัยที่ดี ผล
ท่ีดีก็เกิดตามมา

เพราะฉะนั้น เราจะตองอาศัยหลักความจริง ท่ีเรียกวา 
“ธรรม”น้ี ผูใดเขาถึงความจริงของธรรมชาติอยางแทจริง มีปญญา
รูแจง ก็จะปฏิบัติไดถูกตอง เรียกวาเปนอยูชอบ ชีวิตก็จะเต็มเปยม
สมบูรณ เราจะฝกฝนพัฒนาตนเองได ก็ดวยการปฏิบัติไปตาม
ธรรม คือความเปนจริงที่มีอยูในธรรมชาติน้ีแหละ

เมื่อเราเอาธรรม มาเปนหลักชีวิต หรือเปนเครื่องนําทางของ
ชีวิต ธรรมก็จะเปนสรณะ คือเปนที่พึ่งที่ระลึกขอท่ี ๒ ของเรา คือ
เปนหลักและเปนเครื่องนําทาง ในการฝกฝนพัฒนาตน และในการ
เปนอยูหรือการดําเนินชีวิตของเรา
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ในการดําเนินชีวิตนั้น ผูใดเอาธรรม คือหลักความจริงใน
ธรรมชาติ มาใชประโยชนได ผูน้ันก็สามารถดํารงชีวิตดวยตัวเอง
อยางดี เครื่องมือของเราที่จะเอาธรรมมาใชประโยชนได ก็คือ 
ปญญาที่รูความจริง แตถาเรายังไมรูความจริงนั้นโดยสมบูรณ เรา
ก็เอาธรรมมาใชไดไมเต็มท่ี หรือไมถูกตอง เพราะฉะนั้นเราจึงตอง
พัฒนาตนเอง ดวยสิกขา คือฝกศึกษาเรียนรูยิ่งขึ้นไป เราก็จะได
ปญญาความรูน้ัน

ท่ีพระพุทธเจาเปนพระพุทธเจาได ก็เพราะสรางสมปญญา
มาจนเขาถึงความจริงของธรรมนั่นเอง และเราเองก็มีปญญาที่
พัฒนาได สามารถเขาถึงความจริงได

เพราะฉะนั้น เราจึงเอาธรรมมาเปนหลัก หรือเปนที่ยึด
เหนี่ยวในการดําเนินชีวิต คือ จะดําเนินชีวิตโดยใชปญญา เริ่มตน
แตมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยของมัน โดยรูจักคนหาความจริง
ในสิ่งทั้งหลายเพื่อท่ีจะปฏิบัติใหถูกตอง เมื่อทําไดอยางนี้ เราจะ
พัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆ และจะเปนบุคคลที่มีชีวิตดีงาม มีชีวิตที่
เจริญ เปนอารยชน เปนคนผูประเสริฐ

ถึงสงฆ ครบองคพระรัตนตรัย นาํเขาในไตรสิกขา
คนผูประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนาตนเองนี้ ยอมบรรลุผล

สําเร็จในระดับตางๆกัน แตก็จะมาประกอบกันเขาเปนชุมชนหรือ
สังคมที่ดีงาม สังคมมนุษยน้ีจะดีงาม ก็ตองประกอบดวยมนุษยท่ี
ฝกฝนพัฒนาตนเอง ถาปลอยอยูตามธรรมชาติพื้นเดิม ไมฝกฝน
ก็จะเปนชุมชนของคนที่มีกิเลสหนา สังคมก็จะเต็มไปดวยการ
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เบียดเบียน แยงชิงกัน เดือดรอนมาก
พระพุทธเจาสอนใหเราทุกคนพัฒนาตนเอง เมื่อเรามีคุณ

ธรรมความดีข้ึนมา ก็จะเปนสวนรวมสรางสรรคสังคมที่ดีงามน้ี 
สังคมหรือชุมชนท่ีดีงาม ซ่ึงประกอบดวยคนผูประเสริฐดวยคุณ
ธรรมความดีท่ีไดศึกษาเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนเองนี้ เรียกวาเปน 
“สังฆะ” ชุมชนผูประเสริฐ

เราทุกคนมีสิทธิ และมีความสามารถพิเศษ ท่ีจะฝกฝน
พัฒนาตนใหเขาไปรวมสรางสรรคและเปนสมาชิกของสังฆะนี้ได 
โดยเริ่มแรกอาจจะเขารวมสมมติสงฆ คือ สังฆะโดยรูปแบบกอน

สมมติสงฆ เปนสังฆะที่เกิดจากการปฏิบัติตามวินัย คือขอ
บัญญัติตางๆ ท่ีเปนกรอบในการเปนอยู เมื่อมาปฏิบัติและมีชีวิต
เปนอยูตามหลักปฏิบัติ หรือประพฤติตามวินัยแบบแผนนั้นแลว
ก็มีชีวิตที่ดีงามขึ้นมา ก็ถือวา เปนสงฆโดยสมมติ ตามรูปแบบ

ถาสามารถทําจิตใจใหเขาถึงคุณธรรมความดีงามนั้นได ให
ความดีงามนั้นไมเปนเพียงขอปฏิบัติท่ีเปนกรอบอยูภายนอก แต
เขามาเปนเนื้อแทในชีวิตจิตใจของเรา ก็จะกลายเปนผูประเสริฐ
โดยชีวิตจิตใจ ไมใชเพียงรูปแบบ ถาปฏิบัติไดถึงขั้นนี้ ก็เรียกวา
บรรลุธรรม เขารวมในสังฆะแท ท่ีเรียกวา อริยสงฆ คือเปนสวนรวม
ในสงฆอันประเสริฐน้ัน

เพราะฉะนั้น สงฆจึงมี ๒ ข้ัน และทุกขั้นนี้เราสามารถเขาไป
มีสวนรวมได

ท่ีพูดมานี้รวมเปนหลักใหญ ๓ ประการ คือ พุทธะ ธรรมะ 
สังฆะ หรือพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ หลักทั้ง ๓ น้ีเปน
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ขอสําคัญที่จะตองรูกอน ถารูเขาใจหลัก ๓ อยางนี้ คือ รัตนตรัย
ก็จะไดสิ่งที่ยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิตและในการที่จะฝกฝน
อบรมตนเองตอไป ผูท่ีมาบวชตองเขาใจถึงพระรัตนตรัย พรอมท้ัง
ยึดถือเอาหลักพระรัตนตรัยนี้เปนแนวทางในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติสืบตอไป

การถือเอาพระรัตนตรัยเปนหลักในการฝกศึกษาพัฒนาตัว
ของเรานี้ เรียกวาไตรสรณคมน แปลวา การถึงสรณะทั้ง ๓ คือ ยึด
เอาพระรัตนตรัยเปนสรณะ

เมื่อไดหลักการนี้แลว ตอแตน้ันก็เขาสู “สิกขา” เพราะวาเมื่อ
พระพุทธเจาเขาถึงสัจธรรมความจริงแลว ก็ทรงวางแนวสิกขาไวให
เรา เพื่อใหเราพัฒนาชีวิตของเราไดตามหลักความจริงคือธรรมนั้น 
จนเขาถึงธรรม คือหลักความจริงนั้นโดยสมบูรณ

จะเห็นวา ผลสําเร็จของการศึกษาหรือสิกขาท่ีพระพุทธเจา
ทรงวางหลักไวน้ี ก็คือการเกิดปญญารูแจงธรรมะ และมีธรรมะ
เพิม่มากขึน้ในตวัเรา แลวตวัเรากพ็ฒันาขึน้มาเปนสวนรวมในสงัฆะ

พระรัตนตรัยที่เปนหลักใหญของพระพุทธศาสนา มารวมกัน
ท่ีสิกขา นําทางใหเรากาวหนาไปสูความสําเร็จดวยสิกขาคือการ
ฝกศึกษาพัฒนาตน โดยปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา
สิกขา น้ันมี ๓ ประการดวยกัน คือ

๑. สิกขาเพื่อการพัฒนาในดานพฤติกรรม คือฝกฝนอบรม
ความประพฤติท่ัวไป ทางกาย วาจา และการอยูรวมสังคม พรอม
ท้ังการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมท้ังหลายภายนอก ดานนี้เรียกวา ศีล

๒. สิกขาเพื่อการพัฒนาในดานจิตใจ ซ่ึงเปนการฝกอบรม
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ปลูกฝงคุณธรรมความดีตางๆมากมาย เชน เมตตา  กรุณา ศรัทธา 
ความเคารพ ตลอดจนความเพียร สติ สมาธิ และพัฒนาในดาน
ความสุข ใหมีจิตใจท่ีไมมีทุกข ไมเศราหมอง ไมขุนมัว ไมเครียด 
ไมเดือดรอนกระวนกระวาย มีความปลอดโปรง เบิกบานสดใส 
เรียกรวมๆ วา สมาธิ

๓. สิกขาเพื่อการพัฒนาในดานปญญา คือฝกการมองการดู
การคิดการพิจารณาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งตางๆ ท่ีจะทําให
สามารถเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย แลวนํามาใชในการ
ดําเนินชีวิต แกปญหาและทําการตางๆใหสําเร็จไดดวยดี เปนดาน
ปญญา

เมื่อตั้งใจศึกษาตามหลักสิกขา ๓ ประการนี้แลว ก็จะบรรลุ
จุดมุงหมายดังไดกลาวมา

ท่ีพูดมานี้เปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจกันในเบื้องตน
พึงระลึกวา การบรรพชาที่เขามามีชีวิตอยูในพระศาสนานั้น 

มีหลักการเบื้องตนที่เปนเนื้อหาสาระแทๆ ดังที่กลาวมา

บอกกรรมฐานเบื้องตน เปนทุนประเดิมกอนเริ่มศึกษา
บัดนี้ทานทั้ง ๓ ผูมีความตั้งใจเขามาบวชดวยศรัทธาและ

ฉันทะ ไดเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของการบวชแลว 
พรอมท่ีจะเขาสูเพศบรรพชิต เพื่อเริ่มตนเจริญไตรสิกขา คือฝก
ศึกษาพัฒนาตนตอไป เมื่อมีความเขาใจรวมกันดีแลว ก็ถือวามี
ความพรอมท่ีจะบรรพชา

การบรรพชา คือบวชเขามาเปนบรรพชิตนี้ เปนการเขามาสู
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ชีวิตใหม
การมีชีวิตใหมเปนบรรพชิตนั้น ไมวาจะบวชเปนสามเณร

ก็ตาม เปนภิกษุก็ตาม ก็เปนการเปลี่ยนจากชีวิตชาวบานผูครอง
เรือน เปลี่ยนระบบความเปนอยู เปลี่ยนสังคมสิ่งแวดลอมใหม

เมื่อเขามาใหมๆ ยังไมไดเรียนรูฝกหัดอะไรมากอน ก็อาจจะ
มีจิตใจวุนวาย จึงควรจะมีบทเรียนเบื้องตน ถึงจะยังไมไดรูอะไร
มาก ก็ใหมีวิธีรักษาจิตใจของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อบวชเขามาอยู
วัด เรื่องสําคัญก็อยูท่ีใจวา เมื่อไมมีเรื่องวุนวายตางๆ ภายนอก พอ
อยูกับจิตใจของตัวเอง จิตใจของเรานั้นก็อาจจะฟุงซานวุนวาย คิด
ถึงโนนคิดถึงนี่ คิดถึงเงินทองทรัพยสิน คิดถึงผูคนที่เคยรูจัก ท้ังที่
ชอบใจ และไมชอบใจ จิตใจก็อาจจะวุนวาย จึงตองมีหลัก

ตอนแรกนี้ยังไมไดเรียนอะไรมา จะทําอยางไร ทานก็บอกวา 
ใจเราตองมีงานทํา เมื่อเปนอยางนั้น ก็หางานใหใจทําเสีย โดย
เฉพาะหาอะไรทีง่ายๆใหใจทํา ใจเราจะไดไมดิน้รน ไมฟุงซานวุนวาย

ธรรมดาวา คนที่บวชใหมๆ ซ่ึงออกมาจากบานเรือนและ
สังคม เคยพบเคยอยูกับคนอื่นๆ มาก พอหางออกมาอยูเงียบๆ จึง
อาจจะนึกถึงคิดถึงคนโนนคนนี้วุนวาย พอนึกขึ้นมาแลวก็เกิด
ปญหาแกจิตใจ ทําใหคิดฟุงซานและอาจจะปรุงแตงไปตางๆ ทาน
จึงสอนวา ใหเอาวิธีแกงายๆกอน คือหางานใหใจทํา เรียกวา
กรรมฐานเบื้องตน ภาษาพระวา “มูลกัมมัฏฐาน”

ในเวลาที่เรานึกถึงคนอื่น หรือมองเขานั้น เรามองเห็นอะไร 
คนที่เรามองเห็นวาเปนคนนั้นคนนี้ ก็เห็นกันแค ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง แตเพราะไปติดอยูกับความจําหมายวาเปนคนนั้นคนนี้ ช่ือน้ัน



สอนนาค - สอนฑิต: ชีวิตพระ - ชีวิตชาวพุทธ๒๘

ช่ือน้ี เคยพบกันที่น่ันที่น่ี ทําโนนทํานี่ นึกถึงคนนั้นชอบใจ นึกถึงคน
น้ีไมชอบใจ แลวก็คิดปรุงแตงยุงไป ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดความวุน
วาย พอนึกถึงใคร ก็มองแควาเปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง แลวก็จบ
แคน้ัน ใจก็สงบได น้ีคือกรรมฐานเบื้องตน เปนการหางานใหใจทํา

เปนอันวา นึกถึงใคร ก็นึกวา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ภาษา
บาลีวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็เอาอันนี้เปนกรรมฐาน เปน
การหางานใหใจทําเบื้องตน ใจจะไดอยูกับงาน ไมฟุงซานวุนวาย 
หรือคิดปรุงแตงไปไกล

แมจะไมไดนึกถึงใคร ก็เอามาเปนคําพูดในใจเฉยๆ ทําใหใจ
มีจุดจับ ไมฟุงซาน อยางที่ชอบพูดกันวาภาวนา ก็ทําใจใหเปน
สมาธิได ผมน้ัน เรียกวา เกสา ขน เรียกวา โลมา เล็บ เรียกวา นขา
ฟน เรียกวา ทันตา หนัง เรียกวา ตโจ

จึงใหกรรมฐานคืองานที่ใจจะทําในเบื้องตน เปนกรรมฐานที่
มีเพียง ๕ อยาง คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง วาเปนคําบาลีวา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียกวามูลกัมมัฏฐาน คือกรรมฐานชั้นมูล 
เอาอันนี้ไปใชในเบ้ืองตนกอน

ตอไปนี้ ลองวาพรอมกัน โดยมีสติ ใหใจอยูกับคําที่กลาวนั้น 
ดังนี้

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ น้ีวาตามลําดับ เรียกวาโดย
อนุโลม

ทีน้ีวายอนลําดับ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา น้ีเรียกวาโดย
ปฏิโลม

กรรมฐานเบื้องตน เอาไวแคน้ีก็ใชประโยชนไดแลว พอรักษา
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จิตใจของตัวเอง และสามารถใชในการทําสมาธิไดดวย เรียนรูแคน้ี 
ก็เรียกวาขั้นพื้นฐาน พออยูได ตอจากนั้นคอยศึกษาเพิ่มเติมให
กาวหนาในไตรสิกขาตอไป

ตอน้ีไปถือวาไดเตรียมตัวพรอมแลวสําหรับพิธีบรรพชา ขอ
มอบผากาสาวพสัตรใหไปครอง แลวตอจากนัน้จะไดไปรับสรณคมน 
พรอมท้ังศีล จากพระอาจารย เรียกวา ทศศีล คือศีล ๑๐

การบรรพชาเปนสามเณร จะสําเร็จดวยการที่ไดรับไตรสรณ-
คมน และศีล ๑๐ น้ันจากพระอาจารย



พิธีอุปสมบท

ขอนิสัย ขอใหเปนอุปชฌาย
บัดนี้ คุณทั้ง ๓ ไดรับไตรสรณคมน และทศศีล คือศีล ๑๐ 

สําหรับการบรรพชาเปนสามเณรแลว แตสามเณรทั้ง ๓ มีความ
ประสงคท่ีจะบวชใหสมบูรณเปนพระภิกษุดวยการอุปสมบท จึงได
เขามากลาวคํา “ขอนิสัย” ขอใหขาพเจาเปนอุปชฌาย

การขอนิสัยนั้น แปลวาการขออยูดวย คําวา นิสัย แปลวา 
การอยูอาศัย คือ เขามาอยูเพื่อจะไดอาศัย ใหเปนผูดูแลในการ
ศึกษาอบรม

คําวาอาศัย ในที่น้ีไมใชอาศัยที่อยูเฉยๆ แตอาศัยอยูดวยเพื่อ
ใหไดโอกาสในการที่จะศึกษาอบรมตามหลักไตรสิกขา ท้ังนี้เพราะ
พระวินัยกําหนดไววา ผูท่ีเขาสูการอุปสมบท จะตองมีผูดูแลเบื้อง
ตน เพราะวาผู ท่ีบวชใหมยังไมรูธรรมวินัย ยังไมรูวาจะตอง
ประพฤติปฏิบัติอะไรบาง ยังปกครองตัวเองไมได ไมมีความรูท่ีจะ
รักษาตน จึงตองมีผูท่ีชวยแนะนําในเบื้องตน เทากับวา ขอใหทาน
เขามาปกครองดูแล

การปกครองนี้ ไมใชเพียงแคใหอยูไดเปนปกติ แตปกครอง
เพื่อใหไดรับการศึกษาตามวัตถุประสงคของพระศาสนา

ทานที่ผูบวชจะมาอยูดวยนี้มีช่ือพิเศษเรียกวา พระอุปชฌาย
การที่มาขอนิสัย ขออยูดวย ก็คือมาขออยูกับพระอุปชฌาย
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เมื่อมาอยูกับพระอุปชฌายแลว ตัวทานเองก็จะมีฐานะขึ้น
มาเรียกวา สัทธิวิหาริก แปลวา ผูอยูดวย

ตอไปนี้จะตองจําคํานี้ไว วามาอยูกับพระอุปชฌาย และตน
เองเปนสัทธิวิหาริก และเกิดมีความสัมพันธตอกัน

เมื่อกี้น้ีสามเณรทั้งสามกลาวคําวา นิสฺสยํ เทถ เม ภนฺเต
แปลวา ขอทานจงใหการพึ่งพาอาศัย หรือการอยูดวย แกขาพเจา 
คือบอกวา ขอไดโปรดอนุญาตใหขาพเจามาอยูดวยนะ คือจะมา
อาศัยทานชวยนําทางในการศึกษา คือ ไตรสิกขา อุปชฌายก็ได
กลาวคําย้ําตอกันวา ปฏิรูป เห็นเหมาะแลวหรือท่ีจะทําอยางนี้
โอปายิกํ เปนการชอบแลวหรือ ทานก็ตอบวา ขอรับ ปาสาทิเกน 
สัมปาเทหิ ถาอยางนั้นทานก็จงปฏิบัติใหสําเร็จผลดวยอาการที่นา
เลือ่มใส หรอืโดยอาการทีน่าพงึพอใจ ทานกต็อบรบัวา สมปฺฏจฺิฉามิ
แปลวา ขอรับกระผม

เมื่อตกลงกันอยางนี้ก็เกิดความผูกพันกัน จึงบอกวา อชฺช-
ตคฺเคทานิ เถโร มยฺหํ ภาโร น่ีเปนคําสรุปวา นับแตวันนี้เปนตนไป 
เถโร มยฺหํ ภาโร พระเถระเปนภาระของกระผม หมายความวา ผม
จะเอาใจใส ทานพูดอะไร แนะนําอะไร กระผมจะใสใจรับผิดชอบ
ปฏิบัติตาม เพื่อใหการอยูกับทานไดผลเปนการศึกษาที่สมบูรณ

ท่ีวาเปนภาระ ก็คือการที่มีความรับผิดชอบคอยเอาใจใส ถือ
เปนเรื่องสําคัญวา ทานจะใหการศึกษาอบรมแนะนําสั่งสอนอะไร 
เวลาไหน เราก็คอยดู คอยฟง คอยสังเกต คอยสําเหนียก ทานให
ประพฤติปฏิบัติอยางไร ก็ปฏิบัติตามน้ัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
ทานพระเถระเปนภาระของกระผม กระผมจะเอาใจใสรับผิดชอบ
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อยางที่วานั้น
อหมฺป เถรสฺส ภาโร แมกระผมก็เปนภาระของทานพระเถระ

ดวย คือบอกวา ทานก็ตองเอาใจใสผมเหมือนกัน เปนความรับผิด
ชอบตอกัน เปนความสัมพันธท่ีพระวินัยตองการใหมีความใกลชิด
กัน ถึงขั้นเปนสวนตัวเลย แมกระทั่งไปดูแลความเปนอยูตางๆ เพื่อ
จะไดมีความสนิทสนม จะไดเห็นกระทั่งความประพฤติเล็กๆนอยๆ 
วาถูกหรือผิด จะไดแกไขปรับปรุงใหพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทุกเวลา เพื่อ
เจริญงอกงามในธรรมวินัย น้ีเปนความสัมพันธตอกันระหวาง
อุปชฌาย กับ สัทธิวิหาริก

มีวินัยกําหนดไวดวยวา ในกรณีท่ี ถาบวชไปแลวอยูกับพระ
อุปชฌายไมไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง เชนอุปชฌายมีอันเปนไปอยาง
น้ันอยางนี้ พระบวชใหมจะทําอยางไร เพราะผูท่ีบวชใหมน้ี พระ
วินัยกําหนดวาตองถือนิสัย คืออยูรับการดูแลใหการศึกษาอบรม ๕ 
ปเปนอยางนอย กอนที่จะเปนอิสระ

ตามหลักพระวินัยนั้นกําหนดวา กอนที่จะเปนนิสัยมุตก คือ
พนจากนิสัยรับผิดชอบตัวเองได ตองอยูกับอุปชฌาย ๕ ป ถาใน
ระหวางนี้อุปชฌายมีอันเปนไป หรือตัวเองมีอันจะตองแยกไป  
ทานวา ตองไปหาพระภิกษุท่ีมีคุณสมบัติและอายุพรรษาในระดับ
เดียวกับพระอุปชฌาย แลวไปขออยูกับทาน โดยขอนิสัยใหม

เมื่อไปขออยูกับพระภิกษุรูปอื่น ทานที่เราจะไปอยูดวยนั้น 
ไมเรียกวาอุปชฌาย อุปชฌายใชเฉพาะทานที่นําเราเขาสูการบวช 
สวนทานที่เราไปขออยูดวยใหมเรียกวา อาจริยะ คืออาจารย และ
ตัวเองของผูท่ีไปอยูดวย เปลี่ยนชื่อเปน อันเตวาสิก แปลวา ผูอยู
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ภายใน คืออยูในสํานัก
เปนอันวา อาจารย คูกับ อันเตวาสิก ถาอยูกับอุปชฌาย ก็คู

กัน เรียกวา อุปชฌาย กับ สัทธิวิหาริก
ตอนนี้จะอยูกับอุปชฌาย ตัวเราก็เปน สัทธิวิหาริก มีขอผูก

พันกันคือนิสัย คือการที่ตองอยูอาศัยทานเพื่อใหเจริญงอกงามใน
การศึกษาอบรมที่เรียกวา สิกขานี้

ในการบวชจะตองมีกําหนดแนนอนวา ใครเปนอุปชฌาย
มิฉะนั้นสงฆจะไมยอมรับ เพราะฉะนั้น จึงตองจัดการเรื่องหา
อุปชฌายกันมาใหเรียบรอย ใหรูวาใครจะเปนผูดูแล เพราะถาบวช
เขาไปแลว ไมมีผูดูแล คือไมมีอุปชฌาย สงฆก็จะมีความกังวลใจ
วา จะมีหลักประกันอะไร วาบวชแลวจะไดรับการศึกษาอบรม

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวา ถาใครยังไมมี
อุปชฌาย ก็ยังไมใหบวช ก็จึงตองมาจัดการเรื่องขอนิสัยใหได
อุปชฌาย ตอแตน้ีก็เกิดมีความผูกพันกันแลว ทานก็เอาอุปชฌาย
ท่ีไดมาตกลงขอนิสัยแลวนี้ไปอางกับสงฆได

เมื่อไดนิสัย ก็พรอมจะกาวไปในสิกขา
ความผูกพันดวยนิสัยนี้สําคัญ ดังไดบอกแลววาหมายถึง

การมาอยูดวยเพื่อไดรับการศึกษา ท่ีภาษาพระเรียกวา “สิกขา”
สิกขาคือการศึกษาในพระศาสนานี้ เปนเรื่องที่จะไดรํ่าเรียน

กันตอไปในชีวิตของพระทั้งหมด แตวันนี้เพียงพูดสรุปวา สิกขามี 
๓ อยาง คือ

๑. การศึกษาฝกหัดพัฒนาตนในดานพฤติกรรม คือเรื่องของ
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กาย วาจา ในการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยคือในทางสังคม และใน
การปฏิบัติตอวัตถุท้ังหลายภายนอก ตั้งแตปจจัย ๔ มีอาหารการ
กิน เปนตนไป ท้ังหมดนี้เปนดานศีล

คนเราที่อยูในโลกจะตองปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม ท้ังทางสังคม 
และทางวัตถุใหถูกตอง การที่มีปญหาปจจุบันในโลกแทบทั้งหมดก็
มาจากเรื่องที่มนุษยปฏิบัติไมถูกตอง ตอสิ่งแวดลอมทางสังคม
อยางหนึ่ง ตอวัตถุท้ังหลายอยางหนึ่ง เมื่อปฏิบัติไมถูกตอง ปญหา
ก็เกิดตามมาสารพัด ปญหาสังคมในยุคปจจุบัน สวนมากก็อยูข้ันนี้ 
เพียงแตคนฝกหัดพัฒนาตนเองในพฤติกรรมที่ดี เรียกวา มีศีลเทา
น้ันเอง ปญหาก็หมดไปคอนโลก แตแคน้ีมนุษยก็ทําไมได

เพราะฉะนั้น เรื่องศีลน้ีจึงใหญมาก เพียงแคพัฒนากันขั้นศีล
เทานั้น พูดกันปฏิบัติกันตลอดชีวิตก็ไมจบ การพัฒนาพฤติกรรม 
แมแตแคกินอาหารอยางไรจึงจะเปนประโยชนแกชีวิต ไมเปนโทษ
แกตนเอง และไมเบียดเบียนสังคม และไมเกิดโทษตอธรรมชาติ
แวดลอม เพียงแคปญหาศีลท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยางเดียวเทานั้น 
ก็เปนปญหาของมนุษยท่ัวทั้งโลก

วาโดยสรุปตามหลัก ศีลน้ันจัดเปน ๔ ประเภท คือ
๑) การรักษากฎเกณฑกติกาในการเปนอยู ท่ีเปนแบบแผน

ชีวิตแหงชุมชนของตน ซ่ึงสําหรับพระภิกษุ ก็คือ ศีล 
๒๒๗ เรียกวา ปาฏิโมกขสังวรศีล

๒) การใชอินทรียคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของตน ใหรับรู
ดูฟงอยางมีสติ ไดปญญา เปนประโยชน ไมเกิดโทษ 
เรียกวา อินทรียสังวรศีล
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๓) การเลี้ยงชีพดวยเรี่ยวแรงความเพียรของตนโดยสุจริต 
ไมผิดวินัย เชน ไมหลอกลวง หรือแสวงหาลาภโดยทาง
มิชอบ เรียกวา อาชีวปาริสุทธิศีล

๔) การเสพบริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชตางๆ โดย
ใชปญญารูเขาใจคุณคาหรือประโยชนท่ีแทจริง ไม
บริโภคเพียงดวยตัณหา เรียกวา ปจจัยสันนิสิตศีล

๒. การศึกษาฝกหัดพัฒนาในดานจิตใจ คือจะทําอยางไรให
มนุษยมีคุณธรรม ไมตกอยูใตการครอบงําของความชั่ว ไมเอาแต
กิเลส ไมทําการตางๆ ไปตามอํานาจโลภ โกรธ หลง ไมเห็นแกตัว
แลวกลั่นแกลงเบียดเบียนคนอื่น หรือลุมหลงมัวเมา ทําอยางไรจิต
ใจจะออนโยน  มีเมตตากรุณา มีความกตัญูกตเวที มี
หิริโอตตัปปะ และเขมแข็ง มั่นคง มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ ไม
หดหู ไมทอแท ก็แกไขพัฒนากันตลอดชีวิต

อีกอยางหนึ่งคือเรื่องความสุข ความทุกข คนเรานั้น ปญหา
ใหญก็เรื่องสุขเรื่องทุกข ทําอยางไรจะหายทุกขมีสุข ทําอยางไร
จะใหจิตใจสดชื่น เอิบอิ่ม เบิกบาน ผองใส ไมขุนมัวเศราหมอง
ไมเครียด ไมกลุมกังวล ก็แกไขกันตลอดชีวิตเหมือนกัน มนุษยก็อยู
แคน้ี เรื่องสุข เรื่องทุกข อยางเดียวก็ไมจบ

การที่มาศึกษานี้ พูดในแงหนึ่ง ก็เพื่อแกไขไมใหมีทุกข มีแต
สุข ถาทําไดสําเร็จก็จบกัน ใครไมมีทุกขแลว มีแตสุขอยางเดียว ก็
เปนพระอรหันต เพราะฉะนั้น จึงบอกวาแคน้ีก็จบพระพุทธศาสนา

การฝกศึกษาพัฒนาดานจิตใจนี้ เรียกรวมๆ วา สมาธิ
๓. การศึกษาฝกหัดพัฒนาในดานปญญา  คือความรูความ
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เขาใจในสิ่งตางๆ มนุษยตองอยูดวยความรู ถาไมรูเสียอยางเดียว
ก็ทําอะไรไมถูก เราจะปฏิบัติอะไรถูกตอง ก็ตองรูวาอะไรเปนอะไร

คนเราเกิดมาแลวอยูดวยตนเองไมได ก็เพราะยังไมรู เชนไม
รูวาจะทําอะไรอยางไร ไมรูวาอะไรเปนอะไร อะไรเปนคุณเปนโทษ 
อะไรเปนประโยชนหรือวาเปนอันตรายแกชีวิต ยังไมรูท้ังนั้น เรา
ตองเรียนรูทุกอยาง แลวจึงจะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง

เมื่อเรียนรูก็เกิดมีปญญา เมื่อเกิดปญหาถามีปญญาก็รูวา
จะแกอยางไร จะทํางานใหมๆ จะสรางสรรคอะไร จะทําสิ่งที่ดีอะไร
ใหเกิดขึ้น ก็ตองมีปญญาความรู จะทําชีวิตใหดี มีความสุขที่แท 
และเปนอิสระได ก็ตองรูจักชีวิตของตัวเอง รูจิตใจ รูเขาใจโลกและ
ชีวิตตามเปนจริง

เรื่องรู หรือเรื่องปญญา จึงเปนเรื่องใหญท่ีสุด เพียงแควาให
มีปญญารูความจริงของสิ่งทั้งหลายแคน้ี ตลอดชีวิตก็ศึกษาไมจบ 
แตก็ตองเพียรพยายามเทาที่จะทําไดในเรื่องนี้ ซ่ึงเรียกวา ปญญา

ตกลงวาศีล สมาธิ ปญญา คือเรื่องพฤติกรรม เรื่องจิตใจ 
และเรื่องปญญา สามอยางนี้มนุษยเรียนรูฝกศึกษาพัฒนากันไป
ตลอดชีวิตก็ไมจบ พระพุทธศาสนาสอนวา ชีวิตที่ดีของเราอยูท่ีน่ี

จบการศึกษาเมื่อเปนพระอรหันต
ถาทานผูใดกาวหนาในสิกขา ชีวิตก็จะดีงามมีความสุขยิ่ง

ข้ึน เมื่อกาวหนาไประดับหนึ่ง ทานเรียกวาเปน เสขะ แปลวา เปน
นักศึกษา เสขะ หรือเสกขะ ก็มาจากสิกขานี่แหละ

สิกขาเปนการกระทํา หรือเปนระบบขางนอก ถาเปนคนที่มี
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สิกขาก็เปลี่ยน “อิ” เปน เอ และทํา “อา” ใหสั้นเขาเปน อะ ก็เปน
เสกขะ เสกขะบางครั้งพูดยากขัดลิ้นก็ตัด “ก” ออก เปน เสขะ แปล
วา ผูศึกษา ตั้งแตเปนพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงเปนพระอนาคามี 
แคน้ีก็กาวหนาไปมากแลว มีพฤติกรรม จิตใจ และปญญาดีมาก 
เรียกวาเปนเสขะ เปนนักศึกษาที่แทจริง

แตเดี๋ยวนี้ไมตองสิกขาหรือศึกษาถึงขั้นนั้น แคไปเรียนใน
มหาวิทยาลัยก็ไดเปนนักศึกษาแลว แตของพระทานไมยอม ถายัง
มีพฤติกรรมไมเขามาตรฐาน ยังมีจิตใจไมเขามาตรฐาน ปญญายัง
ไมเขามาตรฐานตามเกณฑท่ีตั้งไว ก็ไมใหเปนนักศึกษา เปนไดแค
ผูเตรียมศึกษา หรือเปนนักเรียนเตรียมเทานั้น คืออยูในขั้นปุถุชน

ปุถุชนก็คือคนทั่วไปท่ียังมีกิเลสมาก ดําเนินชีวิตไปตาม
ความรูสึก ไมดําเนินชีวิตไปดวยความรูและปญญา คือเอาความรู
สึกหรืออารมณเขาวา ใชกิเลสเขาวา แตเมื่อเริ่มศึกษา มีการ
พัฒนาตัวเอง มีคุณธรรมเพิ่มข้ึน ทานยกใหเปนปุถุชนชั้นดี เรียกวา 
กัลยาณปุถุชน ก็ยังเปนชั้นเตรียมอยูน่ันแหละ ตอมาเมื่อไดพัฒนา
ดีข้ึนอีกระดับหนึ่ง เขามาตรฐานตามเกณฑวัด ทานจึงใหเปนนัก
ศึกษา เรียกวาเสขะ

พอพัฒนาไปจนจบ มีพฤติกรรมดีงามพรอม มีคุณธรรม
สมบูรณดี มีแตสุข ไมมีทุกข พนจากกิเลส มีปญญารูเขาใจชีวิต
และโลกตามเปนจริง จิตใจเปนอิสระ จบการศึกษาเมื่อใด ก็เปน
พระอรหันตเมื่อน้ัน เรียกวา “อเสขะ” แปลวา ผูไมตองศึกษา(ตอไป
อีก) ถายังไมจบสิกขา แมแตเปนพระอนาคามี ก็ยังเปนนักศึกษา

แมแตญาติโยมทั่วไปก็ศึกษา แตไมศึกษาแบบเขมขน ยังไม
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เอาจริงเอาจังนัก ชีวิตของคนเราตองอยูดวยการศึกษาทั้งนั้น จึงจะ
อยูดีได

เปนอันวา การที่บวชเขามานี้ ชีวิตทั้งชีวิตตอแตน้ีไปคือชีวิต
แหงไตรสิกขา คือพัฒนาตนเองในเรื่องพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา ดวยหลักของศีล สมาธิ ปญญา

เพื่อใหมีความเจริญงอกงามในไตรสิกขา ก็ขอใหท้ังสาม
ทานตั้งใจวา เมื่อบวชแลวจะฝกหัด ฝกฝน อบรมตน เรียนรูใน
ไตรสิกขา พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญายิ่งขึ้นไป จนกวาจะ
บรรลุจุดหมายที่เปนอุดมคติของพระพุทธศาสนา

บอกฉายา บอกบริขาร
เมื่อเขาใจหลักการดี และพรอมจะบวชแลว ก็จะตองมีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีขอบวช
ถึงตอนนี้ ทานผูหนึ่งที่มีความรูความสามารถพอสมควร ก็

จะสมมติตนขึ้นมา คือแตงตั้งเสนอตัวเองขึ้นมาทําหนาที่เปนผูซัก
ถามคุณสมบัติของผูบวช เรียกวาคูสวด ซ่ึงเปนพระอาจารย 
เรียกวา กรรมวาจาจารย กับอนุสาวนาจารย

ตอนนี้ท่ีประชุมสงฆก็เริ่มดําเนินสังฆกรรม พระอาจารยท่ี
เปนคูสวดก็จะออกไปซักถามคุณสมบัติของทานที่เขามาบวชนอก
ท่ีประชุมสงฆ แลวเอามาแจงแกสงฆ แลวเรียกตัวผูขอบวชเขามา
ซักถามคุณสมบัติในที่ประชุมสงฆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหผูรวมประชุม
ไดพิจารณาท่ัวกัน

สงฆพิจารณาคุณสมบัติของทานผูท่ีมาขอบวชเสร็จแลว 
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พระอาจารยคูสวดก็จะตั้งขอเสนอเรียกวา ญัตติ ซ่ึงเดี๋ยวนี้ทาง
บานเมืองก็เอาไปใช เชนในสภาผูแทนราษฎร เรียกวา ตั้งญัตติ วา
ผูขอบวชมีคุณสมบัติถูกตอง ดังที่ประชุมสงฆก็ไดเห็นเองแลว จะมี
มติยอมรับใหท้ัง ๓ ทานนี้อุปสมบทไหม

ถาไมมีใครคัดคาน ทานที่ตั้งตัวทําหนาที่น้ีก็จะประกาศมติ
สงฆเรียกวา อนุสาวนา วาที่ประชุมสงฆยอมรับ ไมมีผูใดคัดคาน 
มีการประกาศย้ํา ๓ ครั้ง แนใจแลวก็เปนอันวา สําเร็จความเปน
พระภิกษุ

ตอไปนี้จะเขาสู สังฆกรรม คือการอุปสมบท ทานผูทําหนาที่
ดําเนินการประชุมน้ีเรียกกันเปนภาษาไทยวา คูสวด องคหนึ่ง
เปนผูใหญกวา เรียกวา กรรมวาจาจารย องคท่ีชวยเรียกวา
อนุสาวนาจารย

ในสงัฆกรรมนัน้ ตวัคูสวดหรอืพระอาจารยท่ีกลาวคาํตัง้ญตัติ
และประกาศมติน้ัน จะตองเอาชื่อของผูท่ีขอบวชไปแจงแกสงฆ 
พรอมกันนั้นก็บอกใหรูดวยวาใครเปนอุปชฌาย เพราะฉะนั้นตอน
น้ีจะตองใชช่ือของทั้งสองฝายในการประกาศแกสงฆ แตช่ือของท้ัง
สองฝายเปนภาษาไทย จึงมปีญหาอกี เวลาประกาศใหใชภาษาบาลี
ซ่ึงเปนภาษาทีม่ไีวยากรณ จะใชช่ือภาษาไทยกไ็มสะดวก เพราะเขา
กับไวยากรณน้ันไมได จึงไดมีประเพณีกันมาวา ใหตั้งชื่อเปนภาษา
บาลเีสยีกอน เพราะฉะนัน้ ตอนนีจ้ะใหช่ือภาษาบาล ีเรยีกวา ฉายา

สามเณร สุรเดช ตกลงวารับฉายา กนฺตวโร
สามเณร โอรัส ตกลงวารับฉายา ป ฺาโสภโณ
สามเณร จักรพันธ ตกลงวารับฉายา กิจฺจปสุโต
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เมื่อพระอาจารยถามวา กินฺนาโมสิ สามเณรสุรเดชก็ตอบวา 
อหํ ภนฺเต กนฺตวโร นาม สามเณรโอรัส ก็ตอบวา อหํ ภนฺเต
ป ฺาโสภโณ นาม สามเณรจักรพันธก็ตอบวา  อหํ ภนฺ เต
กิจฺจปสุโต นาม แตละทานก็ไดช่ือฉายาของตนแลว

ทีน้ีฝายพระอุปชฌาย พระอาจารยก็ตองถามเพื่อประกาศ
แกท่ีประชุมสงฆ วาใครเปนอุปชฌายของทั้งสามรูปน้ี ตอนแรก
ทานจะซักซอมถามผูบวชกอน เพื่อใหตอบใหถูก วา โก นาม เต 
อุปชฺฌาโย แปลวา อุปชฌายของทานชื่ออะไร อุปชฌายมีฉายาวา 
ปยุตฺโต เพราะฉะนั้นก็ตองตอบวา อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต อายสฺมา 
ปยุตฺโต นาม อุปชฌายของขาพเจาชื่อวา ทานปยุตฺโต

การซักถามมี ๒ ข้ัน ตอนแรกไปซอมนอกที่ประชุมกอน เมื่อ
ซอมนอกที่ประชุมมั่นใจดีแลว จึงกลับเขามาซักในที่ประชุม เมื่อ
ซักในที่ประชุมตองใหคลอง

ผูบวชตองมีบริขารคือเครื่องใชประจําตัว บริขารนี้เรียกชื่อวา
อะไรบางก็ตองรู เพราะฉะนั้นจะบอกบริขารใหดวย จึงเอาบาตรมา
ตั้งขางหนา

บริขารที่จําเปนสําหรับการบวช ก็มีแคบาตรกับจีวร บาตรนี่
สําหรับเปนเครื่องมือเลี้ยงชีพ และจีวรคือเครื่องนุงหม มี ๓ ผืน 
เรียกวา ไตรจีวร ไดแก

๑. สังฆาฏิ เปนผาทาบหรือผาซอน เดิมใชสําหรับหมกัน
หนาว

๒. ผาหมท่ัวไปเรียกวา อุตราสงค เดี๋ยวนี้เรามาเรียกเพี้ยน
เปนจีวร ท่ีจริงจีวรนั้นเรียกไดท้ัง ๓ ผืน และ
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๓. ผืนที่นุงเรียกวา อันตรวาสก แตภาษาไทยเรียกกันงายๆ
วา สบง

ผา ๓ ผืนนี่แหละเปนของคูชีวิตของทาน นอกนั้นเปนอดิเรก 
คือเปนสวนเกิน หรือของเหลือเฟอ พระรักษาหลักการวามีของใช
ใหนอย ทรัพยสมบัติไมจําเปนตองมี มุงที่วาจะตั้งหนาทํากิจหนาที่
ของตน คือศึกษาบําเพ็ญไตรสิกขา พัฒนาตนเอง ดวยการเลา
เรียนปริยัติคือคําสอนของพระพุทธเจา และปฏิบัติตามคําสอนนั้น 
เมื่อรูเขาใจคําสอนดีแลว ก็ไปบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นดวยการ
เผยแพรคําสอนตอไป น้ีเรียกวาเปนศาสนกิจของพระภิกษุ

เมื่อเขาใจหลักการนี้แลว ก็ถือวาพรอมท่ีจะเขาสูสังฆกรรม
แหงการอปุสมบท จะใหไปยนืนอกทีป่ระชมุสงฆ ตรงทีพ่ระอาจารย
จะไปซอมถามกอน เพื่อสังฆกรรมแหงการอุปสมบทจะไดเริ่มตน

ท้ังนี้มีพระบาลีแหงวินัยกําหนดไววา “ปมํ อุปชฺฌํ คาหา-
เปตพฺโพ อุปชฺฌํ คาหาเปตฺวา ปตฺตจีวรํ อาจิกฺขิตพฺพํ” แปลวา พึง
ใหถืออุปชฌายกอน ครั้นใหถืออุปชฌายแลว พึงบอกบาตรและ
จีวร

อยนเฺต ปตโฺต — น้ีบาตรของเธอ (อามะ ภนัเต — ขอรบัทาน)
อย ํสงฆฺาฏ ิ— น้ีสงัฆาฏ ิ(อามะ ภนัเต — ขอรบัทาน)
อย ํอตุตฺราสงโฺค — น้ีอตุราสงค (อามะ ภนัเต — ขอรบัทาน)
อย ํอนฺตรวาสโก — น้ีอนัตรวาสก (อามะ ภนัเต — ขอรบัทาน)
คจฉฺ อมมุหิฺ โอกาเส ตฏิาห ิ— จงไปยนื ณ โอกาสทีโ่นน



บอกอนุศาสน
บัดนี้ท้ัง ๓ รูปไดรับการอุปสมบท สําเร็จเรียบรอยโดยมติ

ของที่ประชุมสงฆแลว มีหนาที่ท่ีจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
ดังที่ทําความเขาใจกันไวแลว

แตกอนจะไดดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขานั้น ตอนแรกนี้
บวชใหมๆ  ยงัไมมคีวามรูความเขาใจในพระธรรมวนัิย พระพทุธเจา
จึงทรงบัญญัติไววา เมื่ออุปสมบทเสร็จทันทีน้ัน ใหอุปชฌายบอก
สิ่งที่ควรรูเบื้องตนเสียกอน

หนึง่ ใหรูสิง่ทีส่าํคญัแกชีวติความเปนพระวา ชีวติของพระภกิษุ
จะอยูไดดวยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพอยางไร

สอง บอกใหรูวาอะไรทําไมได ถาทําแลวขาดจากความเปน
พระภิกษุ เรื่องนี้ตองบอกไวกอน เพราะถาเผลอไผลไปทํา ก็จะขาด
จากความเปนพระภิกษุโดยไมรูตัว

สาม บอกหนาที่ของพระภิกษุคือการเจริญไตรสิกขา ซ่ึงได
ทําความเขาใจไปแลว

หมวดที่ ๑ เรียกวา นิสัย ๔ พบคําวานิสัยอีกแลว แตนิสัยใน
ท่ีน้ีเปนวัตถุ เมื่อครูน้ีก็มาขอนิสัย นิสัยอันนั้นเปนบุคคล คือบุคคล
ท่ีเราอาศัย แตนิสัยคราวนี้เปนวัตถุสิ่งของ คือปจจัย ๔ ซ่ึงเปนสิ่งที่
ชีวิตอาศัย

เมื่อครูน้ีอาศัยอุปชฌายหรืออาจารย ในการศึกษาอบรม
แตนอกจากอุปชฌายอาจารยแลว ก็ยังตองอาศัยวัตถุปจจัย ๔ 
เพื่อเปนเคร่ืองเลี้ยงชีวิต มิฉะนั้นก็จะไมมีกําลังเลาเรียนศึกษา
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วัตถุคือปจจัย ๔ ท่ีอาศัยนี้ ทานเรียกวานิสัย ๔ ก็คือปจจัย ๔ 
สําหรับชีวิตของพระภิกษุ คือ

๑. อาหาร อาหารสําหรับพระภิกษุ เปนอาหารที่ตองอาศัย
ผูอื่นเขามีศรัทธาแลวถวายจึงจะฉันได จะไปหา หรือจะทําเอง โดย
เที่ยวประกอบอาชีพ หรือแมแตไปเก็บผลไมตกหลนกินเอง ก็ไมได 
ตองใหปากทองขึ้นกับประชาชน และตองประพฤติตัวใหนาศรัทธา
ดวย

อาหารที่ชาวบานถวายนี้เรียกวา บิณฑบาต จึงตองใชลําแขง
ของตัวเองเดินไป เขาศรัทธาก็ใสบาตรให ตอมามีผูศรัทธานํามา
ถวายถึงวัด พระพุทธเจาก็อนุญาตเพราะเขาถวายดวยศรัทธา 
เรียกวาเปน อดิเรกลาภ

๒. เครื่องนุงหม แตเดิมน้ันไปขอใครไมได ไมมีสิทธิ อาหารก็
ขอไมได ตองเดินไปโดยสงบ พูดบอกเขาไมได เขาศรัทธาก็ใหเอง 
ทานบัญญัติไววา ภิกษุไปขออาหารกับชาวบานที่เขาไมไดเปน
ญาติ ไมไดปวารณา คือไมไดบอกแจงไววาใหขอได ถาขอมาเพื่อ
ตนเปนความผิด

เครื่องนุงหมก็เชนเดียวกัน ไปขอเขาไมได ถาเขาไมมีศรัทธา
ถวาย จะทําอยางไร ก็ตองไปเก็บหาผาที่เขาทิ้งตามกองขยะ สมัย
กอนมักไปหาตามปาชาที่เขาหอศพมาทิ้ง แลวก็เอามาตม เอามา
ตัดเย็บ เอามายอมทําจีวรเอง ทานเรียกวาผาบังสุกุล เปน ขอ ๒ ท่ี
พระอาศัย เรียกวา บังสุกุลจีวร แตเมื่อมีญาติโยมเอาผาดีๆ มา
ถวายดวยใจศรัทธาเอง ถาไมเปนผาชนิดตองหาม พระพุทธเจาก็
ทรงอนุญาต เรียกวาเปนอดิเรกลาภ
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๓. ท่ีอยูอาศัย คือท่ีน่ังที่นอน เรียกวา เสนาสนะ พระไมมีท่ี
อยูของตนเองจะทําอยางไร สมัยแรกนั้นพระเดินทางเรียกวาจาริก
อยูเรื่อย ก็ตองไปนั่งนอนตามโคนไม เพราะฉะนั้นที่อยูพื้นฐานของ
พระคือโคนไม เรียกวารุกขมูล

ตอมาชาวบานเขาศรัทธาสรางที่อยูถวาย โดยเลื่อมใสวา
พระทําดี ประพฤติดี สอนธรรมใหเกิดประโยชนแกประชาชน จึงมี
วัดอยางที่เปนปจจุบัน คือ มีกุฏิ

เวลานี้พระองคไหนตองการจะประพฤติเครงครัด จะไปอยู
ตามโคนไมก็ได น่ีเปนที่อยูพื้นฐานของพระ คือ รุกขมูลเสนาสนะ
สวนที่อยูท่ีเขาสรางถวายก็เปน อดิเรกลาภ

๔. ยารักษาโรค ยาพื้นฐานคือยาดองดวยน้ํามูตรเนา เรียก
วา ปูติมุตตเภสัช ปกติพระโบราณจะใชสมอเอามาดองน้ํามูตร
ยาอื่นสําหรับใชรักษาโรคภัยไขเจ็บก็เปน อดิเรกลาภ

น้ีเรียกวา นิสัย ๔ ท่ีพระใชเลี้ยงชีวิตกันมา
หมวดที่ ๒ สิ่งที่ทําไมได เรียกวา อกรณียกิจ มี ๔ ขอ คือ
๑. เสพเมถุน รวมประเวณีไมได
๒. ถือเอาทรัพยสินเงินทองของผูอื่นที่เขาไมไดใหแมแตบาท

เดียว  ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ
๓. ทําลายชีวิตมนุษย คือ ฆามนุษย แมแตยังอยูในครรภ

มารดา ทําใหเขาแทง ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ
๔. อวดคุณวิเศษที่ไมมีในตน เชน ไมไดสมาธิ ไปอวดวาได

สมาธิ ไมไดฌาน ไมไดมีฤทธิ์ ไมไดเปนพระอริยบุคคล 
ไมไดเปนพระอรหันต ไมไดเปนโสดาบัน แลวไปอวดวา
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ตัวเองเปน วาตนเองได ก็ขาดจากความเปนพระภิกษุ
 ๔ ขอน้ีสําคัญมาก ตองรูไวกอนเพื่อกันพลาด
หมวดสุดทาย ก็คือ ไตรสิกขา ท่ีอธิบายไปแลววา ตอไปน้ี

ชีวิตของทานที่มาถือนิสัยอยูกับอุปชฌาย และอาศัยปจจัย ๔ เปน
นิสัยเลี้ยงชีพ ก็เพื่อจะไดดําเนินไปในไตรสิกขา โดยพัฒนาตน 
ท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา จึงบอกศีล สมาธิ ปญญา
ใหตั้งใจศึกษาตอไปตลอดชีวิต หรือจนกวาจะสําเร็จผลสูงสุดเปน
พระอรหันต

อนุศาสน ๘ และไตรสิกขานี้ เปนธรรมเนียมใหบอกเปน
ภาษาบาลี เมื่อไดทําความเขาใจกันแลว ตอไปนี้จะไดบอกเปน
ภาษาบาลี



อนุโมทนาทายพิธี
บัดนี้ พิธีอุปสมบทไดจบสิ้นสําเร็จเรียบรอยแลว ตอไปนี้

พระสงฆจะไดกลาวคําอนุโมทนา อวยชัยใหพร เปนการใหกําลังใจ
แกพระภิกษุบวชใหม

วันนี้ ไมเฉพาะสังฆกรรมฝายภิกษุสงฆเทานั้น โยมญาติมิตร 
มีโยมพอ โยมแม เปนตน ก็ไดมาดวยเมตตาธรรม โดยมีนํ้าใจ
รักใคร จึงมาสนับสนุน และมาอนุโมทนาบุญดวย นับวาทุกทานมี
นํ้าใจประกอบดวยธรรม เปนบุญเปนกุศล จึงขอใหทุกคนมีปติ
มีความอิ่มใจ มีความยินดี

โดยเฉพาะพระภิกษุใหม ขอใหมีกําลังใจและตั้งใจทํากิจใน
การบวชเรียน ใหเจริญในไตรสิกขา เพื่อใหมีชีวิตที่เจริญงอกงาม
ท้ังดวยตนเอง และจะไดเปนที่ตั้งแหงศรัทธา ทําใหโยมญาติมิตร
มีโยมพอ โยมแม เปนตน มีความสุข พลอยไดรับผลจากการ
อุปสมบทครั้งนี้ดวย

โยมญาติมิตรทุกทานมาวันนี้ ถือวาไดมาสงเสริมกําลังใจแก
พระสงฆท่ีจะปฏิบัติตามธรรม ขอใหทานดีใจวา ไดมีสวนรวมใน
การบาํเพญ็บญุกศุลคอืการอปุสมบทนี ้ โดยไดรวมอนุโมทนา ขอให
ทุกทานไดรับบุญกุศลจากการอุปสมบทของพระใหมท้ังสามรูป 
และขอใหทุกทานไดรับพร มีความสุขความเจริญพรั่งพรอมดวย
จตรุพธิพรชยัยิง่ขึน้ไป และจงมคีวามกาวหนา งอกงาม มคีวามสาํเรจ็
รมเย็นเปนสุข ในรมพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน เทอญ
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สอนฑิต: ชีวิตชาวพุทธ
(คําสอนและคําอวยพรในพิธีลาสิกขา)



สอนฑิต: ชีวิตชาวพุทธ∗

(คําสอนและคําอวยพรในพิธีลาสิกขา)

วันนี้เปนวันสําคัญวันหนึ่งของคุณผูลาสิกขา เพราะเปนวันที่
มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิต การอุปสมบทถือวาเปนเหตุการณ
สําคัญครั้งหนึ่ง ตอนนี้จะลาสิกขากลับไปเปนคฤหัสถ ก็เปนเหตุ
การณสําคัญอีกเชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงแตละครั้งนี้ถือวา
เปนการเริ่มตน และการเริ่มตนนั้นก็ควรใหเปนการเริ่มตนที่ดี เพื่อ
จะไดเปนมงคล ทําใหเกิดความสุขความเจริญ

เตรียมใจใหเปนการเริ่มตนที่ดี
การเริ่มตนที่ดีก็คือเริ่มตนดวยการทําบุญกุศล ทําสิ่งที่ดีงาม 

พระพุทธเจาตรัสวา ฤกษงามยามดีอยู ท่ีกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ท่ีดีงามเปนกุศล และสวนตั้งตนที่สุดก็คือมโนกรรม 
เพราะเริ่มข้ึนในใจแลวจึงจะออกมาเปนกายกรรม และวจีกรรม 
เพราะฉะนั้นจุดเริ่มในใจน่ีจึงสําคัญที่สุด ท่ีจะทําใหเกิดความเปน
มงคล
                                                                                                
∗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) (ขณะยังเปนพระเทพเวท)ี กลาวในพธิลีาสกิขา ของ ร.ต.วทิยา บญุมาก

(ปจจุบันเปน ร.อ.วิทยา บุญมาก) วันพุธที่ ๓ พ.ย. ๒๕๓๖ ณ สถานพํานักสงฆสายใจธรรม
จ.ฉะเชงิเทรา ตอมา คณุบบุผา คณุธวชั คณิตกุล พรอมทัง้คณุละเอยีด และ ร.ท.วทิยา บญุมาก
ไดพิมพเปนธรรมทานในโอกาสขึ้นปใหม ม.ค. ๒๕๓๗ ในชื่อวา มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
ในการพิมพครั้งใหม ๒๕๔๒ นี้ ซ่ึงนํามาเขาชุดกับ “สอนนาค: ชีวิตพระ” ไดปรับปรุงถอยคํา

สํานวนตลอดทั้งเลม และเปลี่ยนชื่อเปน “สอนฑิต: ชีวิตชาวพุทธ”
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จุดเริ่มตนในใจที่จะทําใหเกิดมงคล ก็คือตองทําจิตใจใหเปน
บุญเปนกุศล จิตใจที่เปนบุญเปนกุศลก็คือ จิตใจที่ผองใส เบิกบาน 
บริสุทธิ์ สงบ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําจิตใจใหสบาย แลวก็นึกถึง
บุญกุศลวา ท่ีบวชมานี้ไดตั้งใจเลาเรียนศึกษา ไดประพฤติปฏิบัติดี
งามตลอดมาเปนอยางดี

นอกจากนั้น โยมพอ โยมแม และญาติมิตร ก็เดินทางมากัน
ท่ีน่ีดวยความรักความหวังดี ประกอบดวยเมตตา และไมตรี 
บรรยากาศแวดลอมก็ดี ธรรมชาติก็งดงาม อากาศก็สบาย ตนไม
ท่ัวไปก็สดชื่น ลวนแตเปนเครื่องนําจิตใจใหมีความสุข เพราะ         
ฉะนั้น ก็ทําตัวใหสบาย ทําจิตใจใหสงบผองใส ไมตองรีบเรง
กระวนกระวาย เปนเวลาของเรา เมื่อทําใจสบาย พรอมแลว ก็ตั้ง 
นโม โดยนอมใจระลึกถึงพระรัตนตรัย จะไดเปนเครื่องประสิทธิ
ประสาทพรใหแกตนเอง แลวกลาวคําลาสิกขาตามที่ตั้งเจตนาไว

การลาสิกขาคืนสูเพศคฤหัสถสําเร็จเมื่อพรอมดวยองค ๓ 
คือ

๑. มีเจตนาที่จะสละเพศพระภิกษุ กลับไปเปนคฤหัสถ
๒. เปลงวาจาแสดงเจตนานั้นออกมา
๓. มีบุคคลอื่นที่รูความ ไดยินเปนพยาน
เมื่อครบองค ๓ น้ีแลว การลาสิกขาก็เปนอันสําเร็จ

เปนอุบาสกที่ดี
ชวยกันทาํหนาที่สืบตออายุพระพุทธศาสนา

บัดนี้ คุณผูลาสิกขา ไดประกาศเจตนาสละเพศบรรพชิต 
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กลับคืนสูเพศคฤหัสถ โดยมีพระสงฆเปนพยานรับทราบแลว
การลาสิกขาสละความเปนพระภิกษุออกไปนี้ ไมใชหมาย

ความวา จะออกจากพระพุทธศาสนา เปนแตเพียงเปลี่ยนเพศจาก
พระภิกษุมาเปนคฤหัสถ ถึงจะเปนคฤหัสถก็ยังนับถือพระพุทธ
ศาสนาอยู ยังคงอยูในวงแหงพุทธบริษัทนั่นเอง คือเปลี่ยนไปเปน
อุบาสก

เมื่อเปนคฤหัสถท่ีนับถือพระพุทธศาสนา เปนผูอยูใกลชิด
พระรัตนตรัย มีพระรัตนตรัยเปนหลักประจําใจ ก็เรียกวาเปน
อุบาสก รวมอยูในพุทธบริษัท ๔ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเปนหลัก
ไววา ไดแก

๑. ภิกษุ
๒. ภิกษุณี
๓. อุบาสก
๔. อุบาสิกา
เรียกกันสั้นๆ สรุปวา เปนบรรพชิต กับคฤหัสถ
เมื่อลาสิกขาแลว เวลานี้ก็เปนอุบาสก จึงไดมาอาราธนาและ

สมาทานศีล การสมาทานศีลน้ันเปนการประกาศอีกครั้งหนึ่ง      
วา ท่ีกระผมเปนคฤหัสถน้ีก็ยังนับถือพระพุทธศาสนา และขอตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา โดยตั้งอยูใน
หลักความประพฤติของคฤหัสถท่ีมีศีล ๕ เปนพื้นฐาน แสดงตนวา
เปนอุบาสก

เมื่อเปนอุบาสกแลวก็มีหนาที่ท่ีจะปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาตอไป พรอมท้ังชวยกันเผยแพรสิ่งที่ดีงามเปน
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ประโยชนน้ีใหกวางขวางออกไป
โดยเฉพาะในโอกาสที่ไดเขามาบวชนี้ ก็เปนการอุปสมบท

ดวยความตั้งใจที่จะบวชเรียนอยางจริงจัง จนกระทั่งบวชไดเต็ม ๓ 
เดือน ซ่ึงในสมัยปจจุบันนี้มีนอย หมายความวา คนที่จะมีโอกาส
อุปสมบทไดเต็ม ๓ เดือนนี้ มีจํานวนลดนอยลงไปๆ มีการบวช
เพียงเดือนหนึ่งบาง ครึ่งเดือนบาง แมกระทั่ง ๗ วันก็มี เมื่อบวชได 
๓ เดือน ก็ตองถือวาเปนบุญเปนกุศลมาก เปนการบวชที่นับวาเต็ม
ตามประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

เมื่อบวชแลวก็ไมไดบวชอยูเฉยๆ แตไดเลาเรียนศึกษา ได
ปฏิบัติ และการที่ไดตั้งใจเรียนนั้นก็ปรากฏผลออกมา สอบได
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงแสดงวาเปนผูรูหลักธรรมวินัย คือรูหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาแลว อันเปนทุนที่ดี ท่ีจะนําไปใชดําเนินชีวิต
ของตนเอง ใหเจรญิกาวหนาประสบความสขุและความสาํเรจ็ตอไป

นอกจากนําความรูหลักธรรมวินัยไปดําเนินชีวิตของตนเอง
แลว ความรูน้ีก็จะเปนประโยชนในการแนะนําสั่งสอนผูอื่น ช้ีแจง
อธิบายใหเขาใจ ตั้งแตในครอบครัว และคนใกลชิดเปนตนไป เปน
การทําประโยชนท้ังแกตัวเองและผูอื่น

นอกจากทําประโยชนแกตนเองและผูอื่นแลว ก็ถือวาทํา
ประโยชนใหแกพระศาสนาดวย คือเทากับชวยกันสืบตออายุพระ
พุทธศาสนา แลวก็เผยแพรใหกวางขวางออกไป น่ีก็คือการรักษา
ธรรมและเผยแผสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน เพราะ
การที่พระพุทธศาสนาเกิดมีข้ึนมานั้น ก็เพื่อประโยชนสุขแกประชา
ชนนั่นเอง
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ขอย้ําวา พระพุทธศาสนาไมใชมีอยูเพื่อตัวพระพุทธศาสนา
เอง แตมีอยูดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก หรือแกสังคม
มนุษย พระพุทธเจาทรงนําเอาธรรมคือความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาติมาประกาศ ก็เพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคม
ของมนุษย อันนี้เปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจาเมื่อประกาศพระพุทธศาสนา ก็ไดตรัสย้ําไววา 
ใหพระศาสนานี้ดํารงอยูยืนนาน เพื่อประโยชนและความสุขแก
มหาชนหรือคนจํานวนมาก ตามคําบาลีท่ีวาพหุชนหิตาย พหุชน-
สุขาย เพราะฉะนั้น เราก็ชวนกันทําหนาที่สืบตอไป ใหสมกับท่ีได
บวชไดเรียนมาอยางจริงจัง

ในการที่ไดลาสิกขาเปลี่ยนจากเพศภิกษุไปเปนคฤหัสถน้ัน 
ถึงแมจะเปนอุบาสก หลักธรรมโดยทั่วไปก็อันเดียวกันกับเมื่อเปน
พระภิกษุ ตางแตขอปฏิบัติสําหรับชีวิตคฤหัสถกับพระภิกษุ ซ่ึงมี
รายละเอียดไมเหมือนกัน
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มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
คฤหัสถน้ัน อยูในสภาพแวดลอมอีกแบบหนึ่ง และมีวิถีทาง

ดําเนินชีวิตตางออกไปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงมีหลักความ
ประพฤติบางอยาง โดยเฉพาะในสวนเบ้ืองตนและที่เปนดานภาย
นอก เชนในระดับศีล ซ่ึงเปนเรื่องของคฤหัสถท่ีจะประพฤติตาง
จากพระภิกษุ เพราะฉะนั้นเมื่อลาสิกขาแลวจึงเริ่มดวยการมาขอ
สมาทานศีล ๕ ซ่ึงเปนหลักความประพฤติเบื้องตนของคฤหัสถ 
อยางที่ไดเลาเรียนไปแลววา ศีล ๕ น้ีเปนหลักประกันใหสังคมอยู
รวมกันดวยดี มีความสงบสุขพอสมควร ใหแตละคนพอเปนอยูได 
โดยไมเบียดเบียนกันมากนัก สังคมจะไดไมเดือดรอนเกินไป เมื่อมี
ศีล ๕ เปนหลักประกันแลว เราก็มีโอกาสที่จะทําความดีขยาย
กวางและสูงขึ้นไป

วางฐานชีวิตใหม่ันคงแนนหนา
คําสอนสําหรับคฤหัสถท่ีเปนหลักความประพฤติพื้นฐานนี้ 

ยังมีอีกมาก ไมใชมีแคศีล ๕ เทานั้น พระพุทธเจาเคยแสดงคําสอน
หรือเทศนไวกัณฑหนึ่ง คําเทศนของพระพุทธเจาเรื่องหนึ่งๆ เรียก
วาสูตรหนึ่งๆ

พระสูตรหนึ่งที่แสดงหลักความประพฤติของคฤหัสถ ซ่ึง
ประมวลขอปฏิบัติไวมาก พระอาจารยสมัยตอมาใหถือเปน วินัย
ของคฤหัสถ ก็คือพระสูตรที่เรียกวา สิงคาลกสูตร พระพุทธเจาทรง
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แสดงพระสูตรนี้แกมาณพ คือชายหนุมลูกผูดี ท่ีมีช่ือวา สิงคาลกะ 
บางทีเรียกวา สิคาโลวาทสูตร

คําสอนของพระพุทธเจาในสิงคาลกสูตรนี้ ชาวพุทธทุกคน
ควรใหความสําคัญ และนํามาปฏิบัติกันอยางจริงจัง ใหสมกับท่ี
ทานเรียกวาเปนวินัยของคฤหัสถ เทากับเปน มาตรฐานชีวิตของ
ชาวพุทธ หรือเปน เกณฑวัดความเปนชาวพุทธ

คนที่มีความประพฤติท่ัวไปตามเกณฑมาตรฐานนี้ จึงจะ
เรียกไดวาเปน”ชาวพุทธ”

เมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักนี้ดีแลว ก็ช่ือวาวางฐานของ
ชีวิตไดมั่นคง พรอมท่ีจะกาวหนาตอไปในวิถีชีวิตที่ดีงาม และมี
ความสุขอยางแทจริง ซ่ึงเปนประโยชนท้ังแกตนเองและแกสังคม

สิงคาลกสูตรนั้นมีเรื่องราวอยางไร จะเลาไวสักหนอย เรื่องมี
วา

วันหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จจากวัดเวฬุวัน จะเขาไปบิณฑ-
บาตในเมืองราชคฤห เมื่อผานไปใกลๆ เมือง ก็ไดทอดพระเนตร
เห็นมาณพคนหนึ่งชื่อวาสิงคาลกะ ซ่ึงตื่นแตเชา ออกมานอกเมือง
ราชคฤห แลวก็ลงอาบน้ํา รางกายผาผอนเปยก ผมเปยก ข้ึนมายืน
กลางแจง แลวก็หันไปทางทิศตางๆ ไหวทิศโนนทิศนี้ รวมทั้ง ๖ ทิศ 
ครบหมด ทิศตะวันออกเปนทิศเริ่มตน แลวก็ทิศใต ทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน

พระพุทธเจาก็เสด็จเขาไปทักทาย แลวก็ทรงสนทนาดวย  
โดยไถถามวาทานทําอะไร ชายหนุมน้ันทูลตอบวาขาพระองคไหว    
ทิศ เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามวาทําไมจึงไหวอยางนั้น เขาก็เลาวา
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พอของกระผม เมื่อทานนอนอยูบนเตียง ตอนที่จะถึงแก  
กรรม ทานสั่งไววา เมื่อพอสิ้นไปแลว ขอใหลูกปฏิบัติตามคําสั่งพอ 
ขอใหลูกไหวทิศเปนประจํา จะไดเกิดสิริมงคล เจริญงอกงาม 
กระผมก็เลยปฏิบัติตามคําสั่งของพอ เพื่อจะไดเปนลูกที่ดี

พระพุทธเจาตรัสวา การปฏิบัติตามคําสอนของพอแมน้ันดี 
เพราะทานมีความหวังดี แตการไหวทิศของเธอ ยังไมถูกตอง ไมใช
การไหวทิศในอริยวินัย คือในระบบแบบแผนของอารยชน มาณพก็
สงสัยวา ทิศในอริยวินัยเปนอยางไร พระพุทธเจาก็จึงทรงแสดง
หลักคําสอนที่เรียกวา สิงคาลกสูตร

กอนที่มาณพจะไหวทิศ เขาจะไปอาบน้ําชําระลางรางกาย  
เปนการเตรียมตัวกอน แลวก็มายืนไหว พระพุทธเจาก็ทรงสอนการ
ไหวทิศในอริยวินัย ในทํานองอยางนั้น

ขั้นที่ ๑ รักษาชีวิตใหสะอาด
ข้ันแรก ละเวนความชั่วตางๆ เหมือนทําความสะอาดชําระ

ลางรางกายใหหมดจด เสร็จแลวจึงมาไหวทิศ
สิ่งชั่วรายที่ตองชําระลางมี ๑๔ ประการ คือ
๑. กรรมกิเลส ๔ คือการกระทําที่ทําใหชีวิตมัวหมอง เปน

การกระทําที่เสียหาย คือการดําเนินชีวิต หรือความประพฤติท่ี
เบียดเบียนกัน ๔ ประการ ไดแก

๑. ปาณาติบาต การทําราย เบียดเบียนชีวิตรางกายผูอื่น
๒. อทินนาทาน การลักทรัพย ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผูอื่น
๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม ลวงละเมิดคู
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ครองของคนอื่น
๔. มุสาวาท การพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ทํารายเขาดวย

วาจา
สี่อยางนี้เปนกรรมกิเลส คือความประพฤติเสียหาย ทานให

ละเวนเสีย ดูก็คลายๆ กับ ๔ ขอแรกในหลักศีล ๕ แตอาจจะสงสัย
วาขอสุดทาย คือ สุราฯไปไหน เดี๋ยวจะมีเอง

สี่ขอน้ีเปนตัวกรรม แตขอสุราฯนั้น ไมใชกรรม เวลาเราพูดถึง
หลักศีล ๕ เราเรียกวา สิกขาบท สี่ขอตนนั้นเปนกรรมบถดวยและ
เปนสิกขาบทดวย แตขอสุราฯ ไมเปนกรรมบถ เปนเพียง   
สิกขาบท

กรรมบถเปนตัวกรรม การไปทํารายชีวิตรางกายเขา ไปลัก
ทรัพยเขานี้เปนกรรมชั่ว แตการดื่มสุรา ยังไมใชเปนกรรมในตัวเอง 
เพราะมันเปนเรื่องของการดื่มเขาไปแลวทําใหขาดสติ แลวจะไป
ทําราย ไปทําอะไรไมดี จึงเปนกรรมอีกทีหนึ่ง แตเปนสิกขาบท คือ
เปนขอฝกหัดวาจะเวนจากสิ่งที่ไมดี ท่ีจะกอใหเกิดโทษอยางอื่น จึง
มาเปนสิกขาบทดวย เพราะวาเอามาใชในการฝก เปนขอปฏิบัติ
สําหรับฝกหัดดําเนินชีวิตที่ดี

ในที่น้ี พูดถึงเฉพาะกรรมก็เลยมีแค ๔ ขอ เรียกวากรรม-
กิเลส เพราะเปนกรรมที่เศราหมอง คือเปนความประพฤติเสียหาย 
กรรมนี้คลุมไปถึงอาชีพการงานดวย อาชีพการงานเปนหลักสําคัญ
ของชีวิตของเรา ก็ไมใหมีเจาสี่ตัวนี้ คือใหละเวน ไมใหเปนอาชีพ
การงานประเภทที่มีการทํารายเบียดเบียนชีวิตเขา ไมเปนอาชีพที่
ลวงล้ําละเมิดทรัพยสินของคนอื่น ไมใชอาชีพลักขโมย ไมใชอาชีพ
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ท่ีจะทําความประพฤติผิดทางกาม และไมใชอาชีพที่หลอกลวง ใช
วาจาโกหกผูอื่น

กรรมกิเลส คือความประพฤติมัวหมองเสื่อมเสียแกชีวิตนี้ 
ทําใหเกิดเวรภัยในสังคม เปนการสรางเครื่องกีดกั้นขัดขวางความ
เจริญกาวหนาและกอกวนความสงบสุขในชีวิตของตนเอง

ผูท่ีไมกอกรรมกิเลสทั้ง ๔ น้ี จะมีชีวิตที่ปลอดโปรง เหมือน
คนที่รางกายสะอาด รูสึกโปรงโลงเบาและมั่นใจที่จะกาวไปทํา     
อะไรๆ ดวยความสบายใจ

๒. อคติ ๔ ไดแกความลําเอียง หรือความประพฤติออก
นอกทางของธรรม ๔ อยาง คือ

๑. ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ความลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ความลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ความลําเอียงเพราะกลัว

คฤหัสถ เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญข้ึน จะตองรับผิดชอบ
กลุมคนหรือหมูชน เชนเปนหัวหนาครอบครัว เปนหัวหนาหนวย
งาน เปนหัวหนาชุมชน เปนตน ซ่ึงจะตองรักษาความเปนธรรม ให
ความเปนธรรม แกคนในความดูแลของตน เพื่อใหกลุมคนหรือ  
หมูชนนั้นอยูกันโดยสามัคคี มีความสงบสุข พระพุทธเจาจึงทรงให
เวนความลําเอียง คือความประพฤติผิดธรรม หรือคลาดจากธรรม 
เพราะชอบ ชัง เขลา กลัว แตใหดํารงอยูในธรรม คือความถูกตอง
ดีงาม และความเที่ยงธรรม

๓. อบายมุข ๖ ไดแก ทางแหงความเสื่อม โดยเฉพาะชอง
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ทางสิ้นเปลืองหมดไปของทรัพยสินเงินทอง
ในการทํามาหาเลี้ยงชีพของคฤหัสถน้ัน เรื่องสําคัญก็คือ 

ตองสามารถเก็บเงินเก็บทองได แตถามีอบายมุขแลวเงินก็หมด 
เก็บไมได เงินไมอยู พูดตามสํานวนของทานวา เงินทองที่ยังไมเกิด 
ก็ไมเกิดขึ้น เงินทองที่เกิดขึ้นแลว ก็หมดสิ้นไป

นอกจากเสื่อมทรัพยสินเงินทองแลว ก็เสื่อมอยางอื่นดวย 
จิตใจก็ไมอยูกับหนาที่การงาน ถาอยูในวัยเรียน ก็เสียการศึกษา 
ซํ้ารายสุขภาพก็เสื่อมโทรมดวย เพราะฉะนั้น ทานจึงใหเวนอบาย-
มุขที่เปนทางแหงความเสื่อมท้ัง ๖ อยาง คือ

๑. ความเปนนักเลงสุรา เปนนักดื่ม หมกมุนกับสุรายาเมา 
และสิ่งเสพติดตางๆ

๒. ความเปนนักเที่ยว เที่ยวไมเปนเวลา เที่ยวเสเพลเรื่อย
เปอย สมัยกอนเรียกวา นักเที่ยวกลางคืน

๓. ความเปนนักหมกมุนการบันเทิง สมัยกอนเรียกวาดู
การละเลน หมายความวา หมกมุนเอาแตเรื่องสนุกสนานบันเทิง 
วนเวียนอยูกับสถานและรายการบันเทิง จะหาแตความสนุกอยาง
เดียว มัวเมา ท้ิงการเรียน ไมเอาการเอางาน ไมมีเวลาหาเงินหา   
ทอง และผลาญเงินทองที่มีอยู

๔. ความเปนนักเลงการพนัน ซ่ึงผลาญทรัพยอยางยิ่ง 
อยางที่โบราณวาไฟไหมยังดีกวาเลนการพนัน เพราะไฟไหมน้ัน ถึง
บานจะหมด ท่ีดินก็ยังอยู แตถาเลนการพนัน แมแตท่ีดินก็หมด
ดวย ไมมีอะไรเหลือ

๕. การคบคนชั่วเปนมิตร เชน คบนักเลงสุรา นักดื่ม นัก
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การพนัน นักเที่ยวเสเพล คบคนอยางไร ก็พาไปเปนอยางนั้น ทําให
เราพลอยเสียไปดวย

๖. ความเกียจครานการงาน คือไมเอาใจใสการงาน เอา
แตจะนอนสบาย พอมีงานหรือเรื่องที่จะตองทํายากหนอย ก็อาง
โนนอางนี่หลบหลีกไปเรื่อย

น่ีคืออบายมุข ๖ นับตอจากกรรมกิเลส ๔ และอคติ ๔ รวม
แลวเปน ๑๔ ขอ เปนสิ่งสกปรกเสียหายหรือเปรอะเปอนที่ควรละ
เลิกหลีกเวน เพื่อชําระลางชีวิตใหบริสุทธิ์ สะอาด โปรงโลง เบา
สบาย

การที่มาณพไปอาบน้ําชําระรางกาย เขาก็ไดความสะอาด
แคขางนอก แตถาเราชําระความชั่ว ๑๔ อยางนี้แลว ก็จะทําชีวิต
ใหสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อชีวิตสะอาดดี ก็พรอมท่ีจะอยูรวมสังคมและ
ดําเนินชีวิตอยูในโลกโดยสวัสดี

ขั้นที่ ๒ เตรียมตัวไหวทิศ
การจะไหวทิศนั้น แมจะขึ้นจากน้ําชําระลางรางกายเสร็จมา

แลว ก็ยังมีข้ันตระเตรียมอีก เชนมาจัดแจงบริเวณและที่ยืน    
เปนตน ซ่ึงรวมแลวยังมีอีกสองขั้น

๑. เลือกคบคน ในตอนเวนอบายมุข ไดบอกแลววา ไมให
คบคนชั่วเปนมิตร ทีน้ีก็มาเตรียมตัวเลือกคนที่จะคบ โดยรูจักแยก
วามิตรดี และมิตรชั่ว เปนอยางไร มิตรมีกี่ประเภท ดูลักษณะคนที่
ควรคบ

การคบคนนี่ทานถือวาเปนเรื่องสําคัญ หลักกัลยาณมิตร 
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สอนวา ในการอยูรวมสังคมนี้ การรูจักเลือกคนที่เกี่ยวของคบหา
เปนเรื่องใหญมาก เพราะฉะนั้นจึงตองรูจักแยกวา ใครเปนมิตรแท 
ใครเปนมิตรเทียม

เรื่องมิตรแท ๔ ประเภท มิตรเทียม ๔ ประเภทนี่เรียนกันยาว 
เมื่อพูดเอาแคหลักการก็คือ ใหรูจักแยกไดวา คนอยางไรเปนมิตร         
แท คนอยางไรเปนมิตรเทียม แลวก็คบแตมิตรแท๑

ทานไมไดบอกวาไมใหเกี่ยวของกับคนชั่วเลยนะ เดี๋ยวจะพูด
วา ถาอยางนั้นคนไมดีเราก็ละทิ้งเลยสิ พระพุทธเจาตรัสสอนวา ไม
ใหคบคนชั่ว เวนแตจะชวยเหลือเขา

แตถาเราจะชวยเขา เราตองพรอมกอน ตองเห็นชัดวาเราอยู
ในภาวะที่เขมแข็งพอ และมีปญญา ตองเขาใจวาสิ่งที่เขาทําเปน
สิ่งที่ไมดี จะทําใหเกิดความเสื่อมหรือเสียหายอยางไร และอยูใน
วิสัยที่จะชวยได หรือมีทางเขาไปเกื้อกูลชักนําดึงเขาขึ้นมา แตถา
เราเปนฝายออนแอกวา เราเองอาจจะแย อาจจะกลายเปนฝายที่
ถูกเขาชักจูงหรือดึงลงไป เพราะฉะนั้นจึงตองประมาณกําลังของ
ตน

เปนอันวา ไมคบคนชั่ว เวนแตจะชวยเหลือ แตตามปกติ วา
โดยหลักการทั่วไปก็คือ คนชั่วคนไมดีเปนพาล เราไมเอา เราคบหา
บัณฑิต ท่ีจะชักพาชีวิตไปสูความสุขความเจริญ ตามหลักที่ทานวา 
ยํ เว เสวติ ตาทิโส - คบคนใด ก็เปนเชนคนนั้น

นอกจากคบกันธรรมดาแลว ก็รูจักคบคนในวงการหรือกิจ
การงาน ในการงานนั้น ถาเรารูจักเลือกคบหาคน ก็จะเปนทางของ
                                                                                                
๑ ดู มิตรแท ๔ ประเภท และมิตรเทียม ๔ ประเภท ใน ภาคผนวก
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ความเจริญกาวหนา เชนคนที่ประกอบธุรกิจการคา ก็ตองรูวาคน
ไหนมีความสําคัญอยูในวงการธุรกิจท่ีตัวเกี่ยวของ คนไหนรูเรื่อง
น้ันเรื่องนี้ดี คนไหนจะชักพาใหเขาถึงทางของความกาวหนาได เรา
รูวาเราควรจะเขาหาใคร ในเร่ืองอะไร เรามีความตองการอะไร มี
ธุระประเภทไหน ควรจะเขาหาคนชนิดใด ตลอดกระทั่งหนังสือสื่อ
แหลงความรูแหลงขอมูล ถารูจักเลือกคบคน รูจักปรึกษา รูจักเขา
หา ท้ังผูใหญผูนอย และคนทุกระดับ เขาไดหมด ก็จะทําใหเจริญ
กาวหนาประสบความสําเร็จมาก

บางคนดีกับคนที่ต่ํากวาตน บางคนดีไดเฉพาะกับคนระดับ
เดียวกับตน บางคนดีกับคนเหนือตน บางคนเขากับผูใหญไดดี แต
เขากับเด็กไมได หรือบางคนเขากับเด็กได แตกับผูใหญมักขัดแยง 
บางคนเขากับผูนอยไดดี แตเขากับเพื่อนรวมงานระดับเดียวกันไม
ได ก็เกิดปญหา

ถาเราเขาคนไดทุกระดับ เมื่ออยูในวงงาน ผูใหญก็รักนับถือ
เคารพกัน ผูนอยก็รัก เพื่อนก็ไปดวยกันได อยางนี้ก็เรียกวาเปนไป
ดวยดี แตท้ังหมดนี้ก็ตองเขากับธรรมดวย เอาละ น่ีก็เปนเรื่องของ
มิตรซึ่งจะตองรูจักแยก รูจักคบ

๒. วางแผนจัดสรรทรัพย ตอจากนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่เปนการ
เตรียมตัวขั้นสําคัญ คือการจัดสรรการใชจายเงินทอง ซ่ึงเปนเรื่อง
ใหญในชีวิตของผูครองเรือน เพราะเงินเปนหลักประกันของชีวิต
สําหรับคฤหัสถ พระพุทธเจาทรงย้ําความสําคัญอยูเสมอ ตางจาก
พระสงฆท่ีชีวิตพึ่งวัตถุนอยและญาติโยมเลี้ยง เพราะฉะนั้น 
คฤหัสถจะตองมีความมั่นใจโดยมีหลักการจัดสรรทรัพย จะจัดสรร
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อยางไร ก็ใหเหมาะกับยุคสมัยทองถิ่นนั้น แตตองวางแผนใหมั่นใจ
สําหรับในพุทธกาล พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนหลักใหญๆ ให

เหมาะกับยุคสมัยนั้นวา ใหจัดแบงทรัพยเปน ๔ สวน
๑ สวนใชเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงคน

ในความรับผิดชอบ เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง ตลอดจนทําอะไรตางๆ ท่ี
เปนสิ่งดีงาม เปนบุญกุศล ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม

อีก ๒ สวนใชทํากิจการงาน เชน เปนนักธุรกิจก็ลงทุนในการ
อาชีพ เรื่องทุนทําการงาน ทํากิจการ ทานใหความสําคัญมาก ให
ถึง ๒ สวน และ

อีก ๑ สวน คือสวนที่สี่ เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตในยามจํา
เปน เชน เกิดเจ็บไขไดปวย หรือมีเรื่องที่คาดไมถึงอยางใดอยาง
หนึ่ง ตองมีเงินเตรียมไว

เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสไวใหเหมาะกับคนสมัยนั้นวา จัด
สรรทรัพยเปน ๔ สวน หนึ่งสวนใช อีกสองสวนทํากิจการ อีกสวน
หนึ่งเก็บไว เราก็เอาหลักการนี้มาประยุกต คือจัดเรื่องทรัพยใหดี 
เตรียมวางแผนการใชจายตางๆ ใหเปนที่สบายใจวาชีวิตของเราจะ
มีความมั่นคง คนที่จัดสรรเงินไดดี ตัวเองก็มีความมั่นใจ และชีวิตก็
มีความมั่นคง

ตอนนี้ถือวาเตรียมพรอมแลว คราวนี้ก็ไหวทิศได

ขั้นที่ ๓ ไหวทิศทั้ง ๖
๑. ไหวทิศ คืออยางไร? การที่เราอยูในโลกนี้ ก็คือ อยูใน

สภาพแวดลอม โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย ท่ีอยูรอบตัว มนุษยท่ีอยู
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รอบตัวเรานี้ยอมจะมีความสัมพันธกับเราในฐานะตางๆกัน เปรียบ
คนทั้งหลายที่อยูในฐานะตางๆ ก็เหมือนกับเปนทิศนอยใหญ ท่ีอยู
ลอมรอบ ซ่ึงเราจะตองปฏิบัติใหถูกตอง จึงจะมีชีวิตอยูดวยดีมี
ความสุขความเจริญ การไหวทิศก็คือการปฏิบัติโดยถูกตองตอ
บุคคลเหลานั้น

คนที่เขาบัญญัติเรื่องทิศนั้น เขาบัญญัติโดยเอาทิศที่พระ
อาทิตยข้ึนเปนหลัก เพราะฉะนั้นเขาจึงหันหนาไปหาพระอาทิตย    
กอน พระอาทิตยข้ึนทางไหน ก็หันหนาไปทางนั้น พอเห็นพระ
อาทิตยแลวก็เริ่มกําหนดทิศ ก็เลยถือวา ทิศเบื้องหนาเปนทิศตะวัน
ออก เพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงเรียกทิศตะวันออกวา ปุรัตถิมทิศ
คือทิศบูรพา แปลวา ทิศขางหนา ก็คือทิศตะวันออก

๑. ทิศเบื้องหนา เปนทิศที่มากอน บุคคลที่มากอนเราก็คือ 
พอแม ทานเกิดกอนเรา และเปนผูนําเรา เริ่มตั้งแตใหชีวิตและ
เลี้ยงดูเรา เพราะฉะนั้นทิศแรกจึงไดแก พอแม

ไหวทิศเบื้องหนา ก็คือปฏิบัติหนาที่ตอพอแม เคารพบํารุง
พอแมใหถูกตอง เชน ทานเลี้ยงดูเรามาแลว ก็เลี้ยงทานตอบ ชวย
เหลือทํากิจธุระการงานของทาน ดํารงรักษาวงศตระกูล ประพฤติ
ใหสมควรแกความเปนทายาท และเมื่อทานลวงลับไปแลวก็ทําบุญ
อุทิศใหทาน น้ีวาไปตามหลักที่เรียนมาแลว และถาตัวเองไปเปน
พอแม ก็ปฏิบัติตอลูกตามหลักที่ทานจัดไวคูกัน

๒. ทิศเบื้องขวา พอหันหนาไปทางตะวันออก ขางขวามือก็
เปนทิศใต ทานเรียกวาทิศเบื้องขวา คือทักษิณทิศ ทักษิณหรือขวา
น้ีคติโบราณถือเปนเรื่องของการแสดงความเคารพ อะไรไวทางขวา
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ก็หมายความวาเราเคารพ ทิศเบื้องขวาก็เลยยกใหอาจารย จัดครู
อาจารยเปนทิศเบื้องขวาคือทิศใต ก็ปฏิบัติหนาที่ตอครูอาจารยให
ถูกตอง

๓. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงคนที่มาทีหลัง ซ่ึงตอนแรกเมื่อเรา
เกิดมายังไมมี ก็คือ บุตร ภรรยา หรือถาเปนผูหญิงก็ไดแกสามีกับ
ลูก ตอนเราเกิดยังไมมี มามีทีหลัง เพราะฉะนั้นจึงเปนทิศเบื้องหลัง 
ก็ตองปฏิบัติหนาที่ตอสามี ภรรยา และบุตร ใหถูกตอง

๔. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหายและผูรวมงาน ซ่ึงเปนผู    
ยืนอยูเคียงขาง ชวยประคับประคองสนับสนุน ก็ตองปฏิบัติหนาที่
ตอกันใหถูกตอง

๕. ทิศเบื้องลาง ไดแกผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนคนงาน 
ลูกจาง และคนรับใช ตองเอาใจใส ใหเขาอยูดี อบอุน และคุมครอง
ใหเขาไดรับความเปนธรรม สวนทางฝายลูกจาง และคนงาน ก็ตอง
ตั้งใจทํางานใหไดผลดี

๖. ทิศเบื้องบน ไดแก พระสงฆ ซ่ึงเปนผูท่ีเราเคารพนับถือ 
เราก็ตองปฏิบัติหนาที่ตอทานใหถูกตอง ใหทานสามารถดํารง
รักษาธรรมไวใหแกสังคม สวนทางฝายพระสงฆก็มีหนาที่ปฏิบัติ
ตอชาวบานใหถกูตอง โดยเฉพาะตองใหธรรม และชกัจงูใหเขาตัง้  
อยูในธรรม ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสไวถึง ๖ ขอ๑

เปนอันวาครบ ๖ ทิศ การไหวทิศก็คือ การปฏิบัติหนาที่ตอ
บุคคลที่อยูในฐานะตางๆ ท่ีเราเกี่ยวของในสังคมใหถูกตอง เมื่อเรา
ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลเหลานั้นถูกตองแลว ก็ทําใหชีวิตปลอดโปรง 
                                                                                                
๑ ดู รายละเอียดวิธีปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ ใน ภาคผนวก
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เปนอยูและดําเนินไปดวยดี ทานเรียกวามีความสวัสดี สังคมก็
เรียบรอย รมเย็น มั่นคง

เมื่อเราไหวทิศไดถูกตองอยางนี้ ก็เปนมงคล นําความสุข
ความเจริญมาใหอยางแนนอน เปนการไหวทิศแบบอารยชน ไมใช
ไปยืนไหวหรือน่ังกราบทิศตะวันออก ทิศเหนือ ฯลฯ เหมือน
สิงคาลกมาณพ

๒. สังคหวัตถุ ๔ หลังจากตรัสเรื่องทิศ ๖ แลว ในที่สุดพระ
พุทธเจาก็ทรงปดทายดวย สังคหวัตถุ ๔

ขออธิบายวา บุคคลที่อยูแวดลอมเราทั้ง ๖ ทิศนั้น เรามีหนา
ท่ีท่ีจะปฏิบัติตางกันไปแตละทิศ แตในที่สุดทุกคนก็เปนสมาชิกของ
สังคมเดียวกัน ดังนั้นจึงตองมีสังคหวัตถุ ๔ น้ีไวสําหรับใชกับทุก
คนทั่วทั้งสังคม พระพุทธเจาจึงตรัสสังคหวัตถุ ๔ ไวคุมทายอีกที
หนึ่งวา เราอยูในสังคมจะตองใชสังคหวัตถุ ๔ น้ีกับทุกคน

สังคหวัตถุ ๔ น้ีเปนธรรมภาคปฏิบัติ จะเห็นวา ในธรรม
หมวดนี้ไมพูดถึงเมตตากรุณาเลย เพราะอันนั้นเปนคุณธรรมในใจ 
ในที่น้ีเอาแตเรื่องการปฏิบัติท่ีแสดงออกภายนอกจริงๆ

สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือ หลักการยึด
เหนี่ยวใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ทําใหตนเองก็เปนที่
รัก และชุมชนก็รวมกันอยูได ไมแตกแยกกระจัดกระจาย ทําให
สังคมมีเอกภาพและมีความมั่นคง สังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน การใหปน เอื้อเฟอเผื่อแผ เฉลี่ยเจือจาน แจกจาย 
ชวยเหลือดวยสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง ตลอดจนวิชาความรู (ชวย
ดวยทุน สิ่งของ หรือความรู)
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- ใหดวยเมตตา แสดงน้ําใจไมตรี สรางเสริมมิตรภาพ
- ใหดวยกรุณา ชวยปลดเปลื้องความทุกขความเดือดรอน
- ใหดวยมุทิตา สงเสริมผูทําความดี คนที่เจริญกาวหนา
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน ใชคําสุภาพ ใหเกียรติกัน พูด

ดวยความหวงัดมีนํ้ีาใจ บอกแจงสิง่ทีเ่ปนประโยชน  (ชวยดวยถอยคาํ)
- พดูดวยเมตตา ทักทายปราศรยัแสดงน้าํใจไมตรพีาทสีภุาพ
- พูดดวยกรุณา เห็นใจ ปลอบใจ แนะนํา ใหคําปรึกษา บอก
ทางแกปญหา

- พูดดวยมุทิตา พูดใหกําลังใจ แสดงความสงเสริมสนับสนุน
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา สละเรี่ยวแรงกําลังกาย

ชวยเหลือผูอื่น และบําเพ็ญประโยชน (ชวยดวยกําลังงาน)
- ชวยดวยเมตตา แบงเบาภาระ รวมมือ แสดงน้ําใจไมตรี
- ชวยดวยกรุณา นําพาผูออนแอหรือตกอยูในอันตรายให
หลุดรอดพนภัย

- ชวยดวยมุทิตา ใหกําลังสนับสนุนรวมมือแกผูทําความดี
และเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาเสมอสมาน รวมหมู รวมมือ รวม
จุดหมาย รวมแกไขปญหา รวมสุขรวมทุกข ปฏิบัติตอกันโดยเสมอ
ภาค เสมอตนเสมอปลาย ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
ใหเหมาะกับแตละสถานการณ (ชวยดวยการรวมสรางสรรคและ
แกปญหา)

เปนอันวาครบถวนแลว ท้ังหมดนี้พระพุทธเจาตรัสไวเปน
แบบแผน ทานเรียกวาวินัยของคฤหัสถ
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คําวา วินัยของคฤหัสถ น้ี เปนคําที่พระอรรถกถาจารยมา
เรียกอีกทีหนึ่ง ซ่ึงก็เปนคําที่เหมาะดี เปนชุด เปนลําดับ ชาวพุทธ
ควรจะยดึถอืขอปฏบัิตใินสงิคาลกสตูรนีเ้ปนหลกัในการดาํเนนิชวีติ

เมื่อไดหลักนี้เปนพื้นฐานที่ดีแลว ก็บําเพ็ญคุณธรรมอยางอื่น
ตอไปไดสะดวก เพราะสรางฐานไวดีแลว ชีวิตของเราจะมีความมั่น
คง ท้ังในดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินเงินทอง และในดาน
การอยูรวมสังคม เรียบรอยสบายใจ ตอจากนี้ก็บําเพ็ญคุณความดี
ตามหลักธรรมขออื่นยิ่งขึ้นไปอีก ซ่ึงจะปฏิบัติกาวหนาไปอยางไรก็
ได เพราะวางฐานไวเรียบรอยดีแลว

ท้ังหมดนี้คือหลักหรือแบบแผนชีวิตของคฤหัสถ เมื่อลา
สิกขาเปนคฤหัสถแลว ก็ขอใหนําเอาหลักนี้ไปเปนเครื่องเตือนใจ
ตนและทบทวน เพื่อจะไดดําเนินตามพระพุทธประสงค และชวย
แนะนําผูอื่นตอไป

นาํพาชีวิตไปใหถึงจุดหมาย
เมื่อเตรียมพื้นฐานหรือวางฐานชีวิตเรียบรอยดีอยางนี้แลว

ก็มาดูหลักตอจากนั้น เพื่อดําเนินชีวิตใหกาวหนา จะไดประสบ
ความสําเร็จท่ีสูงขึ้นไปจากพื้นฐานนั้น จนบรรลุจุดหมาย

คนเราเกิดมาก็มุงหาสิ่งที่เรียกวา ประโยชน ซ่ึงในทางพระ
พุทธศาสนาเรียกวาอัตถะ ซ่ึงแปลอีกอยางหนึ่งวา จุดมุงหมาย

เราควรจะมีจุดหมายของชีวิต ท่ีถูกตอง ซ่ึงพระพุทธเจาตรัส
แบงไวเปน ๓ ระดับ หรือแบบยอเปน ๒ ระดับ เรียกวา อัตถะ แปล
วาจุดหมาย หรือประโยชน
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จุดหมายของชีวิต ๓ ระดับน้ัน คือ
๑. ประโยชนเฉพาะหนา เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ทิฏฐธรรม 

แปลวา สิ่งที่ตามองเห็น หรือทันเห็น จึงแปลกันวาประโยชน
ปจจุบัน หรือประโยชนทันตา ไดแกประโยชนระดับท่ีตามองเห็น 
ไดแก การมีทรัพยสินเงินทอง ความเปนที่ยอมรับในสังคม มีมิตร
สหายบริวาร ชีวิตครอบครัวที่ดี การมีรางกายแข็งแรงไรโรค 
เปนตน

๒. ประโยชนเลยตาเห็น คือ ประโยชนในขั้นที่ลึกลงไป แปล
กันวา ประโยชนเบื้องหนา ภาษาบาลีเรียกวา สัมปรายิกัตถะ 
เบื้องหนา ก็คือ ลึกซึ้งเลยไป ตาไมเห็น

ประโยชนท่ีเปนจุดหมายขั้นตาไมเห็น คือเรื่องนามธรรม 
เกี่ยวกับคุณธรรมความดี ท่ีเปนการพัฒนาชีวิตจิตใจ ใหมีความสุข
ความซึ้งอยางประณีตที่ตามองไมเห็น เชน ความสุขใจ อิ่มใจ ภูมิ
ใจ มั่นใจ ความรูสึกในคุณคาและความหมายของชีวิต ท่ีเกิดจาก
ศรัทธา การดํารงอยูในความประพฤติท่ีดีงาม ความมีจิตใจกวาง
ขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน ตลอดจนการ
สละละกิเลสในจิตใจออกไปได ใหใจโลงใจโปรงผองใส และมี
ปญญาที่รูเขาใจสิ่งทั้งหลายถูกตองตามเปนจริง ท้ังหมดนี้เปน
ประโยชนข้ันที่ลึกซึ้งเขาไป เลยจากที่ตามองเห็น

ในขั้นแรก ประโยชนท่ีตามองเห็น โดยมากเปนประโยชนท่ี
เราเอาเขามาใหตัวเอง เชนทรัพยสินเงินทอง ซ่ึงเปนหลักประกัน
ชีวิตในโลก แตพอถึงประโยชนข้ันที่สองนี้ ทรัพยสินเงินทองหรือ
ประโยชนท่ีตามองเห็นที่เขามาเมื่อกี้น้ันกลับออกไป คือออกไปทํา
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ประโยชนใหเกิดขึ้นแกผูอื่นหรือวงสังคม และเปนเรื่องของการทํา
สิ่งที่ดีงาม บําเพ็ญความดีท่ีทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ

ในขั้นแรกไดความสุขทางดานรางกาย แตในขั้นนี้ไดความ
สุขทางจิตใจ ในขั้นแรกมีความสุขจากการไดจากการเอา แตในขั้น
น้ีมีความสุขจากการให จากการที่ใจมีคุณธรรม เปนการพัฒนา
ชีวิตใหไดประโยชนสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จึงเรียกวาสัมปรายิกัตถะ

๓. ประโยชนสูงสุด คือ การมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต 
จนกระทั่งจิตใจเปนอิสระ ไรทุกข เรียกวา ปรมัตถะ

คนที่บรรลุสัมปรายิกัตถะนั้น อยูในขั้นของความดี แตพึง
ทราบวา คนดีก็ยังมีความทุกข คนชั่วก็มีทุกขแบบคนชั่ว คนดีก็มี
ทุกขแบบคนดี คนดีทําความดีก็อยากใหเขาชมบาง บางคนทําดี
แลวเห็นวาไมไดผลท่ีตองการ ก็บอกวาแหม...ทําดีแลวไมไดดีสักที 
อยางนี้แสดงวายังมีความหวังผลอยู พอไมสมหวังก็เศรา เพราะ
ฉะนั้น ถึงแมเปนคนทําความดีก็ยังมีทุกขอยู

แตยิ่งกวานั้นไปอีก ก็คือ ทุกชีวิต ทุกคน ไมวาคนดีหรือคน
ช่ัว ก็ลวนอยูในโลก และอยูภายใตกฎธรรมชาติ คือความจริงของ
ธรรมดาที่วา สิ่งทั้งหลายลวนไมเที่ยง มีความผันผวนปรวนแปรไป 
ไมคงอยูยั่งยืนตลอดไป เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อประสบความ
เปลี่ยนแปลงผันผวนปรวนแปรไปอยางนี้ มีการไดสิ่งที่ปรารถนา 
แตตอมาก็พลัดพรากจากของรัก เปนตน คือพบสิ่งที่ชอบใจบาง 
ไมชอบใจบาง ก็ประสบสุขและทุกข เรียกวา ฟู-ฟุบ ยุบ-พอง ไป
ตามสถานการณ คนดีจึงยังมีปญหา

แตพอถึงประโยชนสูงสุดคือ ปรมัตถ แลว จะมีปญญารูเทา
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ทันความจริงของโลกและชีวิต มองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีจิต
ใจบริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระ ไรทุกข ถึงจะประสบโลกธรรม ไมวา
ฝายรายฝายดี คือไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา 
สรรเสริญ สุขหรือทุกข ก็รูทันตามเปนจริง จิตใจไมหวั่นไหว เรื่อง
ช่ัวนั้นพนไปนานแลว แลวยังไมทุกขเพราะความดีดวย เลยพนไป
อีกขั้นหนึ่ง

ยิ่งกวานั้น ยังสามารถเอาประโยชนและใชประโยชน ท้ังสิ่งที่
นาชอบใจ และสิ่งไมนาชอบใจนั้นดวย กับท้ังเปนหลักใหแกผูอื่น
ทามกลางกระแสที่ปนปวนผันแปรในโลก น้ีเรียกวามาถึงประโยชน
ข้ันสูงสุด หลุดพนอยูนอกเหนือสิ่งผูกรัด กิเลสและความทุกขทาบ
ไมถึง ปลอดโปรงโลงเบา ผองใสเบิกบานไดตลอดเวลา

ท้ังสามขั้นนี้เรียกวา อัตถะ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ ระดับ ท่ี
เราควรจะเขาถึง

เมื่อเกิดเปนมนุษยแลว จะตองใหไดอยางนอยขั้นที่หนึ่ง คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชนท่ีตามองเห็น ใหมีทรัพยสินเงินทอง 
อยางนอยพอพึ่งตัวเองได สามารถสังคมกับคนอื่นได มีชีวิตครอบ
ครัวก็อยูกันดี รักษาสุขภาพไว แลวใชทิฏฐธัมมิกัตถะนั้นเปนฐาน 
พยายามเขาถึงสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนลึกซึ้งลงไปที่ตามอง     
ไมเห็น ดวยการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม พัฒนาชีวิตของตน พัฒนา
จิตใจ ทําประโยชนใหแกเพื่อนมนุษย จนกระทั่งเขาถึงขั้นที่สามคือ 
ปรมัตถะ ซ่ึงทําใหจิตใจเปนอิสระดวยปญญา ท่ีรูเทาทันโลกและ       
ชีวิต ก็จบสมบูรณ

สําหรับขอท่ี ๓ น้ี บางทีทานพูดใหคนทั่วไปฟงงายๆ โดยไม
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ออกชื่อเลย เพราะคนทั่วไปจะเนนขอ ๑ คือทิฏฐธัมมิกัตถะ สวน
ขอ ๒ และ ๓ ก็รวมเขาดวยกันเปนขอเดียว คือรวมขอ ๓ เขาในขอ 
๒ เอาปรมัตถะรวมเขาไวในสัมปรายิกัตถะ

คนที่บรรลุประโยชนเหลานี้ ถือเปนคนแบบอยางได เปนคน
มีชีวิตที่ดี ซ่ึงเรียกวาเปนบัณฑิต ดังมีคาถาวา

ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร    ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
แปลวา ประโยชนในปจจุบันที่ตามองเห็นหนึ่ง ประโยชนท่ี

ลึกซึ้งเลยตาเห็นออกไปอีกอยางหนึ่ง เพราะบรรลุประโยชนท้ังสอง
น้ี จึงเรียกวาเปนบัณฑิต

คนเราที่จะเปนบัณฑิต ก็เพราะเขาถึงจุดหมายของชีวิตที่วา
มานั้น เมื่อวาตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือวา แมจะเรียนจบ
อะไรตออะไร ถาไมบรรลุประโยชนท่ีวานี้ ก็ไมถือวาเปนบัณฑิต แต
ใครจะเรียนวิชาอะไรหรือไมเรียนก็ตาม ถาสามารถดําเนินชีวิตได
จนถึงจุดหมายนี้ ก็เปนผูมีการศึกษา ทานถือวาเปนบัณฑิต ซ่ึง
แปลวาผูดําเนินชีวิตดวยปญญา

ผูท่ีบวชเรียนแลวคนโบราณเรียกวา ทิด ซ่ึงสันนิษฐานกันไป
มาก็ไดความวาที่ถูกควรจะเขียนเปน “ฑิต” เพราะเปนคํายอหรือ
คํากรอนของคําวา บัณฑิต ในภาษาไทย ตัว ฑ มณโฑนี่ เรานิยม
อานเปน ท แตในภาษาบาลีอานออกเสียงเปน ด เด็ก เชน ปณฺฑิโต 
พอแผลงมาเปนไทยแลวอานแบบบาลีก็เปนบัณฑิต (บัน-ดิด) แต
พอตัดเปนตัวเดียวเหลือแต “ฑิต” เราก็อานแบบไทยแท เปน ทิด 
ไป เพราะฉะนั้น ทิดก็คือฑิต และก็คือบัณฑิต
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คนที่บวชเรียนแลว ลาสิกขามาเรียกวา ฑิต ก็คือเปนบัณฑิต 
เมื่อเปนบัณฑิตก็ตองดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย ๓ ประการ 
หรือท่ียอเปน ๒ ประการอยางที่พูดมาแลว จึงจะสมชื่อวาเปน
บัณฑิต เปนแบบอยางในการดําเนินแนวทางของชีวิตที่ดีงามท้ัง
หมด

สวนคนอื่นๆ ท่ีไมไดบวชเรียน ถึงจะไมไดบวชกาย ก็บวชใจ
ได แมจะเปนคฤหัสถก็เลาเรียนพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมได 
เมื่อเปนชาวพุทธแลวก็ควรทําตัวใหเปนบัณฑิต ดําเนินชีวิตใหถึง
จุดหมายขั้นตางๆ ท่ีไดพูดมานี้เหมือนกันทุกคน
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สรุป

เปนอันวา คฤหัสถมีหลักความประพฤติพื้นฐาน เปนหลัก
ประกันของชีวิต ไดแกการปฏิบัติตามสิงคาลกสูตร ท่ีเรียกวาคิหิ
วินัย คือวินัยของคฤหัสถ ไดแก เวนความชั่ว ๑๔ ประการ แลว
เตรียมชีวิตดวยการคบหาคนและจัดสรรทรัพยใหดี แลวก็ไหวทิศ ๖ 
พรอมท้ังปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔

เมื่อวางฐานดีอยางนี้แลวก็ดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย ท้ัง
ในขั้นประโยชนท่ีตามองเห็น ประโยชนท่ีเลยตามองเห็น และ
ประโยชนสูงสุด ลุถึงสันติสุขและอิสรภาพของชีวิต

เพื่อความสะดวกในการทบทวนและใชเปนแนวปฏิบัติ จะ
สรุปหลักทั้งหมดไวท่ีน่ีอีกครั้งหนึ่ง คือ

๑. วางฐานชีวิตไว ใหมั่นคงแนนหนา ดวยวินัยของ
คฤหัสถ กลาวคือ

ก. ทําชีวิตใหสะอาด โดยหลีกเวนความชั่วเสียหาย ๑๔ 
ประการ
 ๑. เวนกรรมกเิลส คอื ความประพฤตมิวัหมอง ๔ อยาง
 ๒. เวนอคติ คือ ความลําเอียงประพฤติคลาดจาก

ธรรม ๔ อยาง
 ๓. เวนอบายมุข คือ ชองทางแหงความเสื่อมทรัพยอับ

ชีวิต ๖ อยาง
ข. เตรียมทุนชีวิตใหพรอม โดยสรางและวางแผนทุน
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สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ๒ ดาน คือ
 ๑. เลือกหาคบคน โดยหลีกเวนมิตรเทียม ๔ จําพวก 

และคบหามิตรแท ๔ ประเภท
 ๒. จัดสรรทรัพย วางแผนการใชจายใหชัดเจนเปนที่

มั่นใจ
ค. สรางสรรคสังคมใหสวัสดี ดวยความสัมพันธท่ีดีงาม

เกื้อกูล
 ๑. ทิศ ๖ ทําหนาที่ถูกตองสมบูรณ ตอบุคคลรอบดาน
 ๒. สังคหวัตถุ ๔ ยึดเหนี่ยวใจคน และประสาน

สามัคคีของหมูชน ใหสังคมมีเอกภาพ
๒. นําชีวิตไปใหถึงจุดหมาย เปนบัณฑิตและ

ดําเนินชีวิตใหบรรลุอัตถะทั้ง ๓
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนทันตาเห็น โดยมีสุขภาพดี 

ครอบครัวดี พึ่งตัวไดในทางเศรษฐกิจ และเปนที่ยอม
รับนับถือในสังคม

๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเลยตาเห็น  โดยมีความอิ่มใจ 
ภูมิใจ สุขใจ มั่นใจ ในคุณธรรมความดี ความมีชีวิตที่
สะอาดสุจริต มีคุณคา เปนประโยชน

๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด โดยมีปญญารูแจงเห็นความ
จริงของโลกและชีวิต วางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย มีจิต
ใจเบิกบานผองใส เปนอิสระ สุขเกษม ถึงสันติ

ตามหลักที่พูดมานี้แสดงวา แมจะเปนคฤหัสถก็มีชีวิตที่ดี
งามได จะเห็นวาในพุทธกาล คฤหัสถก็เปนอริยบุคคลกันมากมาย 
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เพราะฉะนั้น ถึงจะลาสิกขาไปเปนคฤหัสถแลว ก็ยังเปนพุทธ-     
ศาสนิกชน โดยเฉพาะเปนอุบาสก ยังมีความรับผิดชอบตอพระ
ศาสนาอยู จึงตองมาชวยกัน

ท่ีวา”ชวยกัน”น้ัน อาจจะมองในแงการบํารุงพระพุทธศาสนา 
อันนั้นก็ถูก แตท่ีจริง การรับผิดชอบก็คือการปฏิบัติตัวเองตามหลัก
คําสอนของพระพุทธเจานั่นเอง ถาปฏิบัติธรรมแลวเผยแผความดี
น้ีออกไป ก็เปนการทําหนาที่ของอุบาสกที่ดี เมื่อทําไดอยางนี้ ตน
เองก็จะมีชีวิตที่ดีงาม พรอมกับชวยเหลือสรางสรรคสังคมใหสงบ
สุข มีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไปดวย

วันนี้เราบอกวาเปนสิริมงคล เราก็ชวนกันมาทําโอกาสนี้ให
เปนมงคลจริงๆ ดวยการทําสิ่งที่ดีงาม ท้ังกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม โดยเฉพาะจิตใจของเรานั้น เราทําใหเปนจิตที่มีความ  
สดชื่น ผองใส เบิกบาน มีความสงบ และเปนจิตใจที่มีคุณธรรม 
เริ่มดวยมีความตั้งใจเปนกุศล ตั้งใจวาจะดําเนินชีวิตที่ดีงามตอไป 
จะตั้งใจทําอาชีพการงานใหเจริญกาวหนา จะตั้งใจเอาธรรมที่ได
เลาเรียนนี้ไปใชประโยชน และไปเผยแผใหเปนประโยชนแกผูอื่น
ยิ่งขึ้นไป อยางนี้ก็เปนสิริมงคลเกิดขึ้นแลว

ในโอกาสนี้ ขอสงเสริมกําลังใจ การที่ญาติมิตร เริ่มดวยคุณ
พอ คุณแม ไดเดินทางมานี้ ก็เพราะมีเมตตาไมตรีธรรม ประกอบ
ดวยความปรารถนาดี นับวาเปนพรแกคุณผูลาสิกขา พระสงฆก็จะ
อวยชัยใหพรเสริมดวยพุทธมนต ใหเปนคําอวยพรจากพระพุทธเจา

รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยอานุภาพคุณพระ
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รัตนตรัย พรอมท้ังบุญกุศลความดีงาม ท่ีไดบําเพ็ญมาในการเลา
เรียนศึกษา ดวยการบวชเรียนครั้งนี้ พรอมท้ังความตั้งใจดีเปนกุศล
เจตนา ท่ีจะทําความดีในกาลสืบตอไป ประมวลเขากับความมี
เมตตาไมตรีของญาติมิตรทุกทาน ท่ีเคารพนับถือ จงเปนพลว-
ปจจัยอวยพรใหคุณผูลาสิกขามาเปนฑิตนี้ มีความเจริญกาวหนา
ในการดําเนินชีวิต ในการประกอบวิชาชีพการงาน ใหประสบความ
สําเร็จ มีชีวิตที่ดี มีความสุขกายและสุขใจ ประสบสิ่งที่เปนสิริ
มงคลทุกประการ และขอญาติมิตรมีคุณพอคุณแมเปนตน ก็จงได
ประสบจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเปนสุข เจริญงอกงามเชนเดียว
กันทุกทาน ตลอดกาลนาน
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สนทนาหลังพิธี

คณุธวชั  เทปมวนนี ้ผมอยากจะขอไปทาํเปนหนงัสอืเลมเลก็ๆ
คุณบุบผา  จะทําเปน ส.ค.ส.ปใหม
คุณธวัช จะหยิบเอาจุดเดนๆ ออกมาพิมพเนนเปนหนา

พิเศษตางหาก เชน
การลาสิกขา ไมใชเปนการลาออกจากพระพุทธศาสนา 
ใหรูอยางนี้เพื่อทําใหคนตื่นตัว
พุทธศาสนาเกิดขึ้น ไมใชเพื่อตัวของพระพุทธศาสนาเอง 
แตเพื่อทําใหมนุษยหรือชาวโลกสวนรวมเปนสุข
ขอปฏิบัติตางๆ ๑๔ ขอท่ีพระพุทธเจาสอนมาณพหนุม มี
กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ แลวก็อบายมุข ๖ เสร็จแลวก็ลง
ทายดวยการคารวะทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง
สุดทาย คือใหรวมลงในการใชสังคหวัตถุ ๔
เรื่องความทุกขในการทําชั่ว กับทุกขในการทําดี ตลอด
จนวาทําดีแลวทําอยางไรถึงจะไมทุกข เปนปรมัตถ
เรื่องทรัพยสมบัติท่ีเห็นดวยตา กับทรัพยสมบัติท่ีไมเห็น
ไดดวยตา
ในดานเศรษฐกิจ การจัดทรัพย เก็บหนึ่ง ใชหนึ่ง แลวลง
ทุนสอง
ไมคบคนพาล ไมใชหมายถึงวา ไมเกี่ยวของเลย จะตอง
ใหความชวยเหลือ แตตัวเราเองตองอยูในความสามารถ
ท่ีจะชวยเขาได
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ทิด เปนคํายอและกรอนของคําวา บัณฑิต อันนี้ก็เปน
ประโยชน เพราะคําวาทิดนี่สวนมากก็ยังไมคอยเขาใจกัน 
จะไดรูความหมาย เชื่อมไปถึงธรรมะ

จุดเนนเหลานี้จะเปนประโยชน
ทานเจาคุณ  ในแบบเรียนนักธรรม ทานไมไดเรียงลําดับ

อยางนี้ ธรรมชุดนี้อยูในพระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสโดยตรง ซ่ึงจะ
เห็นลําดับเลย วาทรงเทียบการปฏิบัติธรรมชุดนี้ กับการอาบน้ํา
ไหวทิศของเขา แตเวลาเราเรียนนักธรรม หลักธรรมกระจายกันไป 
เพราะทานจัดแยกใหมไปตามจํานวนหัวขอ เพื่อความสะดวกใน
การคน

ตอนนี้เมื่อลาสิกขาแลว ก็กลับไปหาคุณพอ คุณแม กราบ
ทาน และเคารพไหวทานที่เคารพนับถือ

ใหคุณพอ คุณแม มีความสุขดวย และเปนสิริมงคล ลูกได
บวชเรียนแลว ก็ทําใหคุณพอคุณแมมีความสุขวา ลูกเปนผูท่ีมี
ความรูธรรมะ เปนคนดี จะไดมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ทําให
สุขดวยกันทั้งสองฝาย ท้ังหมดนี้เปนการรับพรจากพระรัตนตรัย
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ภาคผนวก
เพื่อความสะดวกในการศึกษา ทบทวน และตรวจสอบการ

ปฏิบัติ จึงนําหลักธรรมที่เปนมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ตามที่ได
แสดงไวในเนื้อความขางตน มาประมวลไว ณ ท่ีน้ี ใหเห็นระบบทั้ง
หมด ดังตอไปนี้

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
*

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ สรุปตามพุทธพจนไดดังนี้

หมวดหนึ่ง
พื้นฐานชีวิต

จัดระเบียบชีวิต และระบบความสัมพันธในสังคม ใหเปนพื้น
ฐานที่มั่นคง ดวย วินัยของคฤหัสถ ดังนี้
กฎ ๑ เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส (กรรมที่ทําใหมัวหมอง) ๔ คือ
๑) ปาณาติบาต ทํารายรางกายทําลายชีวิต
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๒) อทินนาทาน ลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์
๓) กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดทางเพศ
๔) มุสาวาท พูดเท็จโกหกหลอกลวง

ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาด
๔) โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา

ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑) ติดสุรายาเมา
๒) เอาแตเที่ยวกลางคืน
๓) จองจะดูการเลน
๔) ไมเวนการพนัน
๕) มั่วสุมมิตรชั่ว
๖) มัวแตเกียจคราน

กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรเสวนาคน เพ่ือนําชีวิตไปในทางแหงความรุงเรือง
และสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ

ก) รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) 
๔ ประเภท
๑. คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔

๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
๒) ยอมเสียนอยโดยหวังจะเอาใหมาก
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๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒. คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓. คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
๑) จะทําชั่วก็เออออ
๒) จะทําดีก็เออออ
๓) ตอหนาสรรเสริญ
๔) ลับหลังนินทา

๔. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
๑) คอยเปนเพื่อนดื่มนํ้าเมา
๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

ข) รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
๑. มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔

๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
๓) เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก
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๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
๑) บอกความลับแกเพื่อน
๒) รักษาความลับของเพื่อน
๓) มีภัยอันตรายไมละทิ้ง
๔) แมชีวิตก็สละใหได

๓. มิตรแนะนําประโยชนมีลักษณะ ๔
๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
๒) แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
๔) บอกทางสุขทางสวรรคให

๔. มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุขดวย)
๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จดัสรรทนุทรพัย คอื ขยนัหมัน่หาหมัน่ทาํหมัน่เกบ็ออมโดยธรรม
ใหทรัพยเพิ่มพูน ดุจผึ้งสรางรังหรือตัวปลวกกอจอมปลวก และวาง
แผนการใชจาย ดังนี้

หนึง่สวน เลีย้งตวั ครอบครวั คนเกีย่วของ และทาํความดี
สองสวน ลงทุนทํากิจการงาน
หนึ่งสวน เก็บไวใชในคราวจําเปน
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กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ
ก. ไหวทิศรอบตัว โดยปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนให
ถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ

ทศิที ่ ๑ ในฐานะทีเ่ปนบตุรธดิา พงึเคารพบดิามารดา ผูเปรยีบ
เสมือน ทิศเบื้องหนา ดังนี้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย 
ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา 

เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
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๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจ
สําคัญ

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชา

เลี้ยงชีพไดจริงและรูจักดํารงตนดวยดี ท่ีจะเปนประกันใหดําเนิน
ชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบ
เสมือน ทิศเบื้องหลัง ดังนี้

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
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ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องซาย ดังนี้

๑ เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีนํ้าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องลาง ดังนี้

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย 
ความสามารถ

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข 

เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร
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คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายดังนี้
๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับ
ถือตอพระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ช้ีแจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข

ความเจริญ
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ข. ชวยเหลือทั่วทุกคน โดยรวมสรางสรรคประสานสังคมใหดีงาม
สามัคคีมีเอกภาพ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ

๑) ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒) ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓) อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔) สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรค

และแกปญหา)
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หมวดสอง
จุดหมายชีวิต

ดําเนินชีวิตใหบรรลุ อัตถะ คือประโยชนที่เปนจุดหมายของ
ชีวิต ๓ ข้ัน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน

ปจจุบัน
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ท้ังหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนสุขโดยชอบ ท้ังแกตนและผูอื่น
ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ 

ประโยชนเบื้องหนา
ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ท่ีไดประพฤติแตการสุจริต
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ท่ีไดเสียสละทําประโยชน
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ท่ีมีปญญาแกปญหานําชีวิตได
จ) ความโลงจิตมั่นใจ วาไดทํากรรมดี มีทุนประกันภพใหม

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง
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ก) ไมหวั่นไหวไปตามความผันผวนปรวนแปรตางๆ
ข) ไมผิดหวังเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่น
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา
ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย

ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงข้ันที่ ๒ ข้ึนไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”
จุดหมาย หรือประโยชน ๓ ข้ันนี้ แยกเปน ๓ ดาน

ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ 
ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง

ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ 
ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อน
มนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิต
ของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสอง
ฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือ
สังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงพึงชวยกัน
สรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหท้ังตนและผูอื่นกาวไป
สูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน
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